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تمييد 
 وقد تمقت األمة أحاديث .بشر ، ال يّدعي لنفسو العصمة ولم ينقميا عنو أحد إن اإلمام البخاري
 حيث بمغ البخاري في عموم الحديث منزلة فاقت كل منزلة ، شيد بذلك  بالقبول صحيح البخاري

 وباستعراض مشيخة البخاري ورحالتو في الطمب تتبين منزلتو، فما ترك ِمصرًا  .العمم قاطبة أىل
فيو َعَمم أو ِعِمم إال ورحل إليو ، وقد ُأحصيت مشيختو خارج بمده فبمغت ألفًا وثمانين نفسًا ، كميم 

.  صاحب حديث
ن ما ُيذكر أو ُيتداول من َضعِف بعض األحاديث في صحيح اإلمام البخاري ينبغي أن ينظر  وا 

  :فيو من عدة أوجو
فيو لماذا ُيثار ىذا األمر، وما الغرض الدافع إليو؟ ىل ىو محبة اهلل تعالى  :أما الوجو األول

والدفاع عنيا ؟ أم االنتقاص والتشكيك في أصح الكتب بعد  (اهلل عميو وسمم صمى)وسنة رسولو 
". العزيز وكتاباىما أصح الكتب بعد كتاب اهلل: " كما قال ابن الصالح رحمو اهلل  !!؟ كتاب اهلل

في ذلك مدخاًل عظيمًا  وكان. أم ىو محبة المراء والجدال التي استشرت ىذه األيام بين المسممين
من مداخل الشيطان 

البخاري إلى ماذا يؤدي ؟  إطالق القول بضعف أحاديث في صحيح: والوجو الثاني
الكتاب العظيم الجميل، والذي ىو  عمى فرض ثبوت ذلك ؛ فإن ذلك يؤدي إلى زعزعة الثقة بيذا

، والمفسرة لشرع اهلل تعالى (صمى اهلل عميو وسمم)عمدة المسممين في الرجوع إلى سنة رسول اهلل 
.  المعمِّم لو يريد االنتقاص من ىذا الشرع الحنيف ، فكأن المنتِقص الُمطِمق لكالمو،

من .. ضّعف بعض العمماء الحديث الفالني والفالني : فميقل  ولكن إن أراد ُمنتِقد أن ينتقد ،
 وذلك ليكون كالمو أدق  ، وتضعيفو ُمنَصٌب عمى أحاديث معينة مذكورة، . صحيح البخاري 

بوجود أحاديث ضعيفة في صحيح البخاري بل من باب ذكر  أذكر ىذا ليس من باب التسميم
. دقيقًا حتى ال يكون فيو تجنِّي كيف ينتقد الناقد ، وكيف يكون كالمو

فإنو صحيح قد قام البعض في ىذا العصر بتضعيف بعض األحاديث في : أما الوجو الثالث
ولكن كل بني آدم خّطاء، وكل الناس يؤخذ منو  صحيح البخاري ، وتناقل ذلك بعض طمبة العمم،

.  وُيرد عميو 
. ىو حقيقُة صحيح البخاري وما ذكر فيو من األحاديث: األخير والوجو

األقوال التي تُبين وُتوضح حال الصحيح وما ُذكر فيو من   وفي ىذا الوجو سأذكر بعض
انتُِقد عميو بعض األحاديث إال أن أغمب ذلك مردود والقادح فييا  أحاديث، وأنو صحيح أنو قد

. ضعيف 
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- : " بعدما ذكر عدد األحاديث المنتقدة عمى الصحيح  - (ىدي الساري)قال ابن حجر في 
عنو  ليست كميا قادحة، بل أكثرىا الجواب عنو ظاىر والقدح فيو ُمنَدفع ، وبعضيا الجواب

  ( .1")الجواب عنو تعّسفمحتمل، واليسير منو في 
أي أن األظير أنيا ضعيفة لعدم إمكانية رّد سبب الضعف الموجو ليذا الحديث " : تعسف"وقولو 

  .بوجو قوي
رتيا وحقَّقتيا وقسَّمتيا وفّصمتيا، ال: " وقال عن األحاديث المنَتَقَدة  يظير منيا ما يؤثِّر  وقد حرَّ

  (.2)"في أصل موضوع الكتاب بحمد اهلل إال النادر
ذا كان الحال ىكذا فال ُيطَمق  وىذا يعني أنيا قميمة ، وقميمة جدًا ، لذا عّبر عنيا بالنادر، وا 

لصحيح البخاري ؛ السيما أن أكثر الطاعنين اآلن إنما ىم من أصحاب " األحاديث تضعيف"
وأىل البدع، فمن يريد أن ُينكر بعض األحاديث التي تخالف مذىبيم ، سواء كان  األىواء

المذىب العقمي ؛ الذي يريد أن يحكم عمى األحاديث صحًة وضعفًا ، ِوفقًا لما وافق عقوليم 
ال ضّعفوه  المريضة، بل تجّرأ بعضيم عمى ! ِووفقًا لما فيموه، فإن وافق عقوليم صححوه ؛ وا 

 .الكريم القرآن
وال ُيفيم من ىذا الكالم أنو َطعٌن أو انتقاٌص في كل من ضعَّف حديثًا في الصحيح ، فالبعض 

ن كنت أرى أنو جانَب الصواب في   .ذلك يقصد رضوان اهلل تعالى بذلك ، وا 
وقبل الخوض فيو ينبغي لكل  -: "قبل سرد األحاديث المنتقدة عمى البخاري - ولذا قال الحافظ 

ن كان أكثرىا ال يقدح في أصل موضوع الكتاب فإن  منصٍف أن يعمم أن ىذه األحاديث وا 
  (.3)"جميعيا وارد من جية أخرى

َعَرَضو عمى أحمد بن حنبل ويحيى  لما ألف البخاري كتاب الصحيح،:" ولذا قال اإلمام الُعَقيمي 
قال ".  لو بالصحة إال في أربعة أحاديث بن معين وعمّي بن المديني وغيرىم، فاستحسنوه وشيدوا

  (.4)"صحيحة  والقول فييا قول البخاري وىي: " العقيمي 
ما أدخمُت في الصحيح حديثًا إال بعد أن استخرُت اهلل وتيقنت :" وروى الفربري عن البخاري قال 

  (.5)"صّحتو 
                                                 

 ،دار الكتب ىدي الساري مقدمة فتح الباري،  (ىـ852ت )ابن حجر العسقالني ، أحمد بن عمي ،: انظر  1
م ، الفصل الثامن ، في سياق األحاديث التي انتقدىا عميو الدارقطني ، ص 1989 ، 1العممية ، بيروت ،  ط 

542 . 
 . 503 المرجع السابق ، ص  2
 . 501 المرجع نفسو ، ص  3
 . 7 المرجع نفسو ، ص  4
 . 502 ،ص  مقدمة الفتح ، المرجع السابق:  انظر  5
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 أو لو عمة إال أنيا غير مؤثرة عندهال عمة لو ،  فإذا ُعِرف وتقرر أنو ال ُيَخرِّج من الحديث إال ما
. فإنو ينبغي التريث حين النظر في أحاديث البخاري وعدم التسرع في إصدار حكم عمييا . 

رتو من ذلك َعُظم مقدار ىذا الُمصنِّف : " وأخيرًا أقول ما قالو الحافظ  فإذا تأمل المنصف ما حرَّ
 في نفسو، وجلَّ تصنيفو في عينو، وَعَذر األئمة من أىل العمم في تمّقيو– اإلمام البخاري– 

(. 1)"بالقبول والتسميم ، وتقديميم لو عمى كل ُمصّنف في الحديث والقديم
ولكن ال يمزم   فقد ضعَّف أحاديث قميمة جدًا في صحيح البخاري،وأما بالنسبة لمشيخ األلباني

من تضعيف الشيخ ليا أن تكون ضعيفة بالفعل، بل قد تكون صحيحة كما ذىب إلى ذلك 
اجتياد - اهلل عميو رحمة– فتضعيف الشيخ األلباني . البخاري من قبل، وقد تكون ضعيفة فعالً 

. منو، قابل لمقبول والرد
إال  نّصوا عمى أن أحاديث صحيح البخاري كميا مقبولة، قد- كما أشرت سابقًا - لكن العمماء 

. أحاديث يسيرة انتقدىا بعض النقاد الكبار
  .بالقبول عند األمة جميعياً  وأن ما سوى تمك األحاديث اليسيرة، فيي متمقاة 

الذي يضعفو الشيخ األلباني في صحيح  فإنو وبعد البحث وجدت أن الحديث: وبناء عمى ذلك
 : لو حالتانالبخاري 
أن يكون ذلك الحديث الذي ضّعفو األلباني قد سبقو إلى تضعيفو إمام مجتيد متقدم، : األولى

. األلباني فيو صوابًا ، وقد يكون خطًأ ، وأن الصواب مع البخاري  فيذا قد يكون ُحْكم الشيخ
، فيذا ما ال يقبل من  (2) أن يكون الحديث الذي ضعفو األلباني لم ُيسبق إلى تضعيفو:الثانية 
 .  (سبق  كما)؛ ألنو عارض اتفاق األمة عمى قبول ذلك الحديث - رحمو اهلل-الشيخ 

 اإلسنادثم إن المتتبع النتقادات الشيخ األلباني عمى تمك األحاديث القميمة يجد أن مدارىا ىو 
 من حيث غرابتيا أو وبعض ألفاظ المتون. من حيث التكمم في أحد رجالو أو االضطراب فيو 

؛ فقد قام الشيخ بالحكم عمى ىذه األحاديث من خالل جرح رواة بعض ...شذوذىا أو نكارتيا 
وغيرىما ؛ وبالتالي حكم  (فميح بن سميمان و عبد الرحمن ابن عبد اهلل بن دينار )األسانيد كـ

مع العمم بأن الرواة الذين ُتُكمِّم فييم ممن أخرج ليم البخاري لم ُيكِثر ! عمى حديثيم بالضعف 
البخاري عنيم بل روى عن الواحد منيم الحديث والحديثين ، وما أخرجو عنيم قد توبعوا عميو 

، فقد كان البخاري -سأبينيا في موضعيا-مقرونًا بغيرىم،أو ألغراض أخرى  ، أو ُيخرج ليم
.  يفحص األحاديث وينتقي من أحاديث رواتو 

                                                 
 .542 ، ص  المرجع السابق  1

وىذا ليس عمى إطالقو ، فقد يكون حكم الشيخ صحيحًا في تضعيفو ، ولوال ىيبة الصحيح لقمنا أنو : قمت  2
 !!ضعيف 
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وبعد ، فقد : "  ، فيقول وبالجممة ؛ يحسن بيان موقف الشيخ األلباني  من أحاديث البخاري
ل ، أو يقول قائٌل  دفاعًا عن السنة الكالم عمى ىذا الحديث و راويو أطمت و لكي ال يتقول متقوِّ

 ، و ضعَّف حديثو" صحيح البخاري " إن األلباني قد طعن في :أو مغرٍض  من جاىٍل أو حاسدٍ 
 ولكل ذي بصيرة أنني لم ُأَحكِّم عقمي أو رأيي كما يفعل أىل األىواء قديمًا و حديثًا ،  فقد تبين

الشريف و   و ما تقتضيو قواعدىم في ىذا العممإنما تمسكت بما قالو العمماء في ىذا الراوي
 . (1)"مصطمحو من رد حديث الضعيف ، و بخاصة إذا خالف الثقة

عمماء  كيف والصحيحان ىما أصح الكتب بعد كتاب اهلل تعالى باتفاق: " وقال الشيخ األلباني
بجمع أصح  المسممين من المحدثين وغيرىم فقد امتازا عمى غيرىما من كتب السنة بتفردىما
وشروط دقيقة  األحاديث الصحيحة وطرح األحاديث الضعيفة والمتون المنكرة عمى قواعد متينة

في جمع الصحيح  وقد ُوفِّقوا في ذلك توفيقًا بالغًا لم يوفق إليو من بعدىم ممن نحا نحوىم
إذا أخرجو الشيخان  كابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرىم حتى صار عرفًا عامًا أن الحديث

ريب في ذلك وأنو ىو  وال. أو أحدىما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسالمة 
 . (2)"األصل عندنا 

ولو جاز لنا  : " ثم قال مبينًا رأيو صراحة في البخاري وغيره مقارنة بشخص رسول اهلل تعالى
أن نحابي ! إنو قد توبع الفضيل عمى لفظو، ولكن معاذ اهلل: أن نحابي اإلمام البخاري ؛ لقمنا

 .  (3)..."في حديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أحداً 
 
 
 
 
 
 
 

. رجال البخاري الُمَتَكمَّم فييم : المبحث األول 
 

                                                 
 . 465 ص 3 ، ج م 1992 - ىـ 1412 ، 1، ط  الرياض ، المعارف دار، السمسمة الضعيفة : انظر قولو  1
  15- 14ىـ، ص 1399، 5 ، المكتب اإلسالمي ، بيروت ، ط  المقدمة–شرح العقيدة الطحاوية :  انظر  2
 فوق عقوبة ال:" وىو حديث . 1055 ص 14، ج  (6959 ) ، حديث رقم السمسمة الضعيفة: انظر قولو  3

 .وسيأتي بيانو  " .اهلل حدود من حد في إال ضربات عشر
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: رواية أحد رواة البخاري المتكمم فييم  (َنُرّد أو َنْقَبل)متى : المطمب األول 
في مقدمة  (بأسماء ىؤالء الرجال المتكمم فييم)قام الحافظ ابن حجر بإفراد فصل خاص : قمت 

وقبل الخوض فيو ؛ ينبغي لكل منصف أن  : " -منافحًا عن رجال البخاري- الفتح فقال      
يعمم أن تخريج صاحب الصحيح ألي راٍو كان ؛ مقتٍض لعدالتو عنده ؛ وصحة ضبطو، وعدم 

غفمتو ، وال سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جميور األئمة عمى تسمية الكتابين بالصحيحين 
، وىذا معنًى لم يحصل لغير من خّرج عنو في الصحيح ، فيو بمثابة إطباق الجميور عمى 

تعديل من ُذكر فييما ؛ ىذا إذا خرج لو في األصول ؛ فأما إن خرج لو في المتابعات والشواىد 
وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد منيم طعنًا ؛ فذلك الطعن .. والتعاليق ؛ فيذا يتفاوت درجات 

مقاِبٌل لتعديل ىذا اإلمام ، فال ُيقبل إال ُمبيَّن السبب ؛ ُمَفسَّرًا بقادٍح يقدح في عدالة ىذا الراوي 
؛ وفي ضبطو مطمقًا ، أو في ضبطو لخبر بعينو ، ألن األسباب الحاممة لألئمة عمى الجرح 

.  متفاوتة ؛ منيا ما يقدح ؛ ومنيا ما ال يقدح 
ىذا جاز :"وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي ُيَخرَّج عنو في الصحيح

وقال الشيخ أبو الفتح القشيري في . أنو ال ُيمَتفت إلى ما قيل فيو : ، يعني بذلك " القنطرة 
وىكذا نعتقد ، و بو نقول ، وال نخرج عنو إال بحجة ظاىرة ، وبياٍن شاٍف يزيد في :" مختصره 

غمبة الظن عمى المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين عمى تسمية كتابييما 
فال يقبل الطعن في أحد  : " (ابن حجر)قمت " . بالصحيحين ؛  ومن لوازم ذلك تعديل رواتيما

(. 1...")منيم إال بقادح واضح ألن أسباب الجرح مختمفة
مبينًا أحوال رجال  (الموقظة)قالو الحافظ الذىبي في  وقد يكون من المفيد أن ُأورد ىنا ما

 :الشيخان عمى قسمين  من أخرج لو: " فقال الشيخين من حيث االحتجاج ، 
ا بو في األصول:أحدىما .  ما احتجَّ
. متابعة وشيادة واعتباراً   من خرَّجا لو:والثاني

ا بو أو أحدىما، ولو لم ُيوثَّق ، وال  .ُغِمز، فيو ثقة ، وحديُثو قويٌّي  فمن احتجَّ
ا بو ، أو أحدىما ، وُتكمِّم : فيو  ومن احتجَّ

. أيضاً  فتارة يكون الكالم فيو تعنُّتًا، والجميور عمى توثيقو، فيذا حديثو قوي
وتارة يكون الكالم في تميينو وحفظو لو اعتبار، فيذا حديُثو ال ينحط عن مرتبة الحسن، التي 

رجٌل احتجَّ بو في - بحمد اهلل - فما في كتاب البخاري . نسمِّييا من أدنى درجات الصحيح 
صحيحة ، ومن َخرََّج لو البخاريُّ أو مسمٌم في الشواىد  األصول، وروايتو ضعيفة، بل حسنة أو

                                                 
  .543 ، ص مقدمة الفتح:  انظر  1
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 (الصحيحين)فكلُّ من ُخرَِّج لو في . والمتاَبعات ، ففييم َمن في ِحفِظو شيء ، وفي توثِيقو تردُّد 
 ( .1)"، فقد َقَفَز الَقْنَطرة ، فال َمْعِدَل عنو إال ببرىاٍن َبيِّن 

فالظاىر من كالم العمماء أن بعض رجال البخاري قد يكون مجروحًا ، ولكن ال بد من : قمت 
يقدح في عدالة ىذا بيان سبب الجرح وتفسيره ، ألن أسباب الجرح كثيرة وال بد من وجود قادح 

لرد روايتو ، ىذا من جية ، ومن الراوي ؛ أو في ضبطو مطمقًا ، أو في ضبطو لخبر بعينو 
الثقة قد  فكما أن ! (2)جية أخرى ؛  ال بد من العمم بأنو ليس كُل حديِث الضعيِف ؛ ضعيفٌ 

 ال عمى فتصنيف الصحيح مبني عمى طريقة االنتقاء. ُيخطئ ، فكذلك الضعيف فإنو قد ُيصيب 
ويبقى . فكان المتقدمون يصححون من حديث الضعيف ما يرونو قد ضبطو  .3) )ظاىر األسانيد

وىذا ليس باألمر اليسير ، إنما يطمع عمى ذلك األئمة  .سائر حديثو خاضعًا لمنظر والتدقيق 
النقاد الغواصون في أعماق ما يكمن في الروايات من صحة أو خطأ ، لذا فّتش العمماء في 

- .  فممو دره – َحِدْيث الضعفاء ، وانتقوا ما صح من حديثيم كما صنع اإلمام البخاري 
فمن قال أن الراوي الضعيف أخطأ في ىذا الحديث كان قولو معاَرضًا بقول الشيخ البخاري أنو 

-. ىكذا مطمقًا – حديث الضعيف ؛ الخطأ  ،وال يقال أن األصل في الحديث أصاب في ىذا
وىذا المنيج يعرف بمنيج االنتقاء من أحاديث الضعفاء ، أي أن حديث الضعيف ال ُيَرّد : قمت 

نما ُيقَبل ما صح من حديثو فقط. جممة وال ُيْقَبل جممة كما أن الثقة ال تقبل أحاديثو مطمقًا . وا 
. فيقبل ما أصاب فيو ويرد ما أخطأ فيو

وىو َيُردُّ عمى من عاب عمى مسمم إخراج أحاديث الضعفاء سيِّئي الحفظ - قال اإلمام ابن القيم 
  ىذاألنو ينتقي من أحاديثوال عيب عمى مسمم في إخراج حديثو - : " كمطر الوراق وغيره

 ، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعمم أنو غمط فيو، فغمط في ىذا الضرب ما يعمم أنو حفظو
. المقام من استدرك عميو إخراج جميع أحاديث الثقة ، ومن ضعف جميع أحاديث سيئي الحفظ

                                                 
 عممالموقظة في ،  (ىـ748ت) ، َقاْيماز بن عثمان بن أحمد بن محمد هللاأبوعبد الدين شمسالذىبي ، : انظر  1

  .80 – 79ىـ ، ص 1420 ، 4دار البشائر ، بيروت ، ط  ، الحديث مصطمح

  (الصحيح الجامع خالل من) وتعميميا األحاديث تصحيح في البخاري اإلمام منيج، بكر أبو ، كافي:  انظر  2
 في الماجستير شيادة صاحبيا بيا نال عممية، رسالة الكتاب ىذا أصلو: قمت  . 121:  ، ص حزم ابن دار، 

 شوال 19 في وذلك الجزائر، بقسنطينة اإلسالمية لمعموم القادر عبد     األمير جامعة من وعمومو، الحديث
 . م1998/ 2/ 16 لـ الموافق ىـ،1418

فقال في معرض التعميق عمى رواية البخاري  (المقدمة)وقد أشار إلى مثل ىذا الحافظ ابن حجر في : قمت   3
 مائة في أخطأ وقد ،ثقة العجمي وقال"  : المتكمم فيو  (محمد بن يوسف الفريابي )عن أكبر مشايخو      

 البخاري اعتمده  :(ابن حجر)قمت " .باطل ىذا  : "فقال ؛فيو أخطأ حديثاً  معين بنا لو وذكر ،حديثاً  وخمسين
 .617: انظر ص " . وميزىا أحاديثو انتقى ألنو
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ىي . وطريقة مسمم. طريقة أبي محمد بن حزم وأشكالو: طريقة الحاكم وأمثالو، والثانية : فاألولى 
( .  1)"طريقة أئمة ىذا الشأن 

. في صحيح البخاري  (الرواة المتكمم فييم)نماذج من أحاديث : المطمب الثاني 
:  إبراىيم بن المنذر الحزامي - 1

أحد األئمة ،وثقو ابن معين ،وابن وضاح ،والنسائي ،وأبو حاتم :" قال الحافظ ابن حجر 
عنده :" ،والدارقطني ،وتكمم فيو أحمد من أجل كونو قد دخل إلى ابن أبي دّواد ، وقال الساجي

وروى لو الترمذي ". اعتمده البخاري وانتقى من حديثو:" قمت. ، وتعقب ذلك الخطيب "مناكير
( . 2)"والنسائي

:  ؛ وقال في كتاب االستئذان ، باب االحتباء: منياوقد أخرج لو البخاري أحاديث كثيرة ؛ 
حدثني محمد بن أبي غالب أخبرنا إبراىيم بن المنذر الحزامي حدثنا محمد بن فميح عن أبيو عن 

رأيت رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم بفناء الكعبة : نافع عن ابن عمر  رضي اهلل عنيما قال  
. (3)"محتبيًا بيده ىكذا

 ، قال البخاري حدثني إبراىيم بن المنذر حدثنا أنس ومنيا في كتاب الرقاق ، باب في الحوض
أن :   بن عياض عن   عبيد اهلل عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو

ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري :" رسول اهلل صمى اهلل عميو و سمم قال
(.  4)"عمى حوضي

:  أبّي بن عباس بن سيل الساعدي- 2
ولو عند ". ليس بالقوي:" ضعفو أحمد ،وابن معين ،وقال النسائي :"قال الحافظ ابن حجر 

البخاري حديث واحد في ذكر خيل النبي صمى اهلل عميو وسمم،كما في الفصل الذي قبمو في 
الحديث السابع والثالثين ، وقد تابعو عميو أخوه عبد المييمن بن العباس وروى لو الترمذي وابن 

( . 5)"ماجة

                                                 
 ىـ1405 ،8، ط  الرسالة مؤسسة ، العباد خير ىدي في المعاد زاد ،  (ىـ795ت)، الجوزية القيم ابن: انظر  1

 طريقة ىي وىذه:  قمت . 364 ص 1 ج ،  األرناؤوط القادر وعبد وطؤاألرنا شعيب  : تحقيق ، م1985- 
  - . أيضًا  –البخاري اإلمام

 ص 2 ، ج الجرح والتعديلابن أبي حاتم ، :وانظر ترجمتو  . 548 ، ص مقدمة الفتح: ابن حجر :  انظر  2
  .211 ص 2 ، ج تيذيب الكمال ، المزي ، 139

 ، كثير ابن دار  ،المختصر الصحيح الجامع ،(ىـ256ت)، عبداهلل أبو إسماعيل بن محمدالبخاري ،  : انظر  3
. 2314 ص 5، ج  ديب مصطفى. د : تحقيق م ، 1987– ىـ  1407 ،3 ،ط بيروت

 .المرجع السابق نفسو   4
 . 549 ، ص مقدمة الفتحابن حجر ، : انظر  5
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وحديثو في كتاب الجياد والسير ، باب اسم الفرس والحمار ،قال البخاري حدثنا عمي بن   عبد 
كان :" اهلل بن جعفر حدثنا معن بن عيسى حدثنا أبي بن عباس بن سيل عن أبيو عن جده قال  

وقال بعضيم :"قال أبو عبد اهلل ". لمنبي صمى اهلل عميو و سمم في حائطنا فرس يقال لو المحيف 
( . 1)"المخيف

 : خالس بن عمرو اليجري- 3
يقال وقعت عنده :"وثقو ابن معين وأبو داود والعجمي ،وقال أبو حاتم : "   قال الحافظ ابن حجر

كان القطان يتوقى حديثو عن عمي :" ، وقال أحمد بن حنبل" صحف عن عمي وليس بقوي
:" ، وقال أبو داود عن أحمد"خاصة واتفقوا عمى أن روايتو عن عمي ابن أبي طالب وذويو مرسمة

أخرج لو حديثين ؛ قرنو " . روايتو عنو عند البخاري: "(ابن حجر)، قمت" لم يسمع من أبي ىريرة
( . 2)"فييما معًا بمحمد بن سيرين وليس لو عنده غيرىما

حدثني يوسف : " فقال، فأما األول ففي كتاب األيمان والنذور ، باب إذا حنث ناسيًا في األيمان
 عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو خالس ومحمدبن موسى حدثنا أبو أسامة قال حدثني عوف عن 

من أكل ناسيًا وىو صائم فميتم صومو فإنما أطعمو اهلل :" قال النبي صمى اهلل عميو و سمم: قال 
( . 3)"وسقاه 

حدثني إسحاق  والثاني في كتاب التفسير ، باب حديث الخضر مع موسى عمييما السالم ، فقال
بن إبراىيم حدثنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخالس عن أبي ىريرة رضي 

إن موسى كان رجاًل حييًا ِستّيرًا، ال :" قال رسول اهلل      صمى اهلل عميو و سمم: اهلل عنو قال  
(  . 4)..."ُيرى من جمده شيء استحياًء منو فآذاه من آذاه من بني إسرائيل

نما من باب التمثيل حتى ال يطول : قمت  ذكرت ىذه النماذج ليس عمى سبيل الحصر ؛ وا 
.  البحث 

 .األحاديث التي ضعفيا الشيخ األلباني في صحيح البخاري : المبحث الثاني 
 .العمل التي دعت الشيخ األلباني إلى تضعيف ىذه األحاديث : المطمب األول 

فبعد أن استقريت األحاديث التي ضّعفيا الشيخ األلباني في الصحيح ،  فإنني وجدت أنو  
:  ضعفيا ألسباب  منيا

. التكمم في بعض الرواة  -1
 .شذوذ أو غرابة أو نكارة أحد ألفاظ المتن  -2

                                                 
 . 1023 ص 3 ، ج الصحيحالبخاري ، : انظر  1
 . 564، ص مقدمة الفتح ابن حجر ، :  انظر  2
 . 2454 ص  6 ، ج الصحيحالبخاري ، : انظر  3
 . 1237 ص 3 ، ج المرجع  السابق 4
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 .إدراج لفظ زائد في الحديث وىو ليس منو  -3
 .اضطراب السند والمتن  -4
 

:  وسأقوم بتقسيم ىذا المطمب حسب تسمسل األسباب السابقة 
 : بسبب التكمم في أحد الرواةاألحاديث التي ضّعفيا الشيخ : القسم األول 
.. ". إن العبد ليتكمم بالكممة ال يمقي ليا باال يرفعو اهلل بيا درجات: " الحديث األول 

من طريق عبد  (1)( ، و أحمد و البييقي البخاري)ضعيف ، أخرجو " : قال الشيخ األلباني 
. الرحمن بن عبد اهلل بن دينار، عن أبيو عن أبي صالح، عن أبي ىريرة مرفوعًا بو 

 :وىذا إسناد ضعيف، ولو عمتان  : (األلباني)قمت
، فقد خالفوه وتكمموا فيو من سوء حفظ عبد الرحمن ىذا مع كونو قد احتج بو البخاري :األولى 

. قبل حفظو، وليس في صدقو
: أقوال أىل الجرح والتعديل في عبد الرحمن بن عبداهلل بن دينار 

(.  2)"حدث يحيى القطان عنو، وفي حديثو عندي ضعف : " قال يحيى بن معين  - 1
( 3)"يحدث عنو بشيء قط (يعني ابن ميدي  )لم أسمع عبد الرحمن :" قال عمرو بن عمي  - 2
 .
(.  4)"فيو لين، يكتب حديثو وال يحتج بو : " وقال أبو حاتم  - 3
كان ممن ينفرد عن أبيو بما ال يتابع عميو مع فحش الخطأ في روايتو، : " وقال ابن حبان  - 4

ال يجوز االحتجاج بخبره إذا انفرد، كان يحيى القطان يحدث عنو، وكان محمد بن إسماعيل 
(. 5)"البخاري ممن يحتج بو في كتابو ؛ ويترك حماد ابن سممة 

                                                 
البخاري ،  . 334 ص 2 ، ج القاىرة ، قرطبة مؤسسة ،  المسند، (ىـ241ت)أحمد بن حنبل ، : انظر  1

م ، 1987 - ىـ1407 ، 3، ط  البغا ديب مصطفى. د : تحقيق ، بيروت ، اليمامة ، كثير ابن دار ، الصحيح
 ، (ىـ458 ت)، البييقي بكر أبو عمي بن الحسين بن أحمدالبييقي ، . (6113) ، حديث رقم 2377 ص  5ج 

 2003 - ىـ 1423 ،1، ط  الرياض ، الحميد عبد العمي عبد. د : وتخريج قيحقت ،الرشد مكتبة ، شعب اإليمان
  30 ص 7 ، ج م
 1 ، ط بيروت،  العربي التراث إحياء دار ، الجرح والتعديل،   (ىـ327ت)عبد الرحمن بن أبي حاتم ،:  انظر  2
 . 254 ص 5م ، ج 1952- ىـ 1271، 
:  ، تحقيق 3 ، دار الفكر، ط الكامل في الضعفاء،  (ىـ227ت)لجرجاني،ا عدي بن اهلل أحمد عبد أبو: انظر  3
  .294 ص 4سييل زكار ،   ج .د

. 254 ص 5 ، ج الجرح والتعديل:  انظر  4
 تحقيق ،  المجروحين، (ىـ354ت ) البستي ،حاتم أبو التميمي، أحمد بن حبان بن محمد ابن حبان ،:  انظر  5

  . 52 ص 2 ،ج زايد إبراىيم محمود
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بعض ما يرويو منكر ال : " وقال ابن عدي في آخر ترجمتو بعد أن ساق لو عدة أحاديث  - 5
(. 1)"يتابع عميو، وىو في جممة من يكتب حديثو من الضعفاء 

(. 2)"خالف فيو البخاري الناس، وليس بمتروك : " وقال الدارقطني - 6
". صدوق يخطىء : " فقال  (3)"التقريب " ولخص ىذه األقوال ابن حجر في  - 7

صالح : " وقول البغوي . (4)"صدوق : " وال يخالف ىؤالء قول ابن المديني  :" (األلباني):قمت
وأما قول البغوي ؛فشاّذ مخالف لمن تقدم . ، ألن الصدق ال ينافي سوء الحفظ  (5)"الحديث 

مقدمة "ذكرىم فيم أكثر وأعمم ، وكأنو لذلك لم يورده الحافظ في ترجمة عبد الرحمن ىذا من 
:" ، بل ذكر قول الدارقطني وغيره من الجارحين، ولم يستطع أن يرفع من شأنو إال بقولو " الفتح 

وقد ساق لو حديثًا مما انتقده الدارقطني عمى البخاري لزيادة ". ويكفيو رواية يحيى القطان عنو 
لم يقل ىذا غير عبد الرحمن، وغيره أثبت منو وباقي الحديث :" تفرد بيا ، فقال الدارقطني 

. ولم يتعقبو الحافظ بشيء بل أقره ". صحيح 
وبالجممة فضعف ىذا الراوي بعد اتفاق أولئك األئمة عميو أمر ال ينبغي أن يتوقف فيو باحث، 

ن مما يؤكد ذلك ما يمي .أو يرتاب فيو منصف  :  وا 
عن عبد اهلل بن " : الموطأ " ، فقال في  وىي مخالفة اإلمام مالك إياه في رفعو: العمة الثانية 

في الجنة : " فذكره موقوفًا عميو وزاد : دينار عن أبي صالح السمان أنو أخبره أن أبا ىريرة قال 
فرواية مالك ىذه موقوفًا مع ىذه الزيادة يؤكد أن عبد الرحمن لم يحفظ الحديث فزاد في إسناده ". 

فجعمو مرفوعًا إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم، ونّقص من متنو ما زاده فيو جبل الحفظ اإلمام 
 . مالك رحمو اهلل تعالى 

ن العبد ليتكمم : "  أن في الحديث زيادة شطر آخر بمفظ عمى قمة ضبطو وثمة دليل آخر وا 
فقد أخرجو الشيخان من طريق " . بالكممة من سخط اهلل ال يمقي ليا بااًل ييو ي بيا في جينم 

ما يتبين فييا يزل بيا في النار أبعد مما بين :"أخرى عن أبي ىريرة مرفوعًا بو إال أنو قال 
ال يرى بيا بأسًا ييوي بيا سبعين خريفًا في :".. وعند الترمذي وحّسنو بمفظ ". المشرق والمغرب 

".  النار 

                                                 
 . 299 ص 4 ، ج الكامل في الضعفاء:  انظر  1
  .187 ص 6 ، ج م 1984 - ىـ 1404  ، 1 ط ،  الفكر دار ، تيذيب التيذيبابن حجر ، :  انظر  2
 ص 2، ج ىـ1406 ، 1، ط  عوَّامة محمد: ، تحقيق حمب، الرشيد دار ، تقريب التيذيبابن حجر ، : انظر  3

344 . 
 . ، المرجع السابق نفسو تيذيب التيذيب:  انظر  4

.  المرجع السابق  نفسو  5
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وبعد فقط أطمت الكالم عمى ىذا الحديث وراويو دفاعًا عن السنة ولكي ال يتقول متقول، أو 
" صحيح البخاري " إن األلباني قد طعن في : يقول قائل من جاىل أو حاسد أو مغرض 

وضّعف حديثو، فقد تبين لكل ذي بصيرة أنني لم أحكم عقمي أو رأيي كما يفعل أىل األىواء 
نما تمسكت بما قالو العمماء في ىذا الراوي وما تقتضيو قواعدىم في ىذا  قديمًا وحديثًا ، وا 

( . 1)"العمم الشريف ومصطمحو من رد حديث الضعيف، وبخاصة إذا خالف الثقة
والقول ما قالو الشيخ األلباني من تقديم الجرح المفسر عمى التعديل في تضعيف رواية : قمت 

وذلك لقوة . عبد الرحمن بن  عبد اهلل بن دينار  في ىذا الحديث وعدم ضبطو ليا متنًا وسندًا 
.  واهلل تعالى أعمم بالصواب . األدلة التي ساقيا الشيخ من أقوال أئمة الجرح والتعديل فيو 

 
: ولفظ البخاري " . الِّمزَاز : الظَِّرب ، وآخر يقال لو : كان لو فرس يقال ليا " :الحديث الثاني 

 . (2)"كان لمنبي صمى اهلل عميو و سمم في حائطنا فرس يقال لو الَّمحيف "
 ، أخرجو البييقي عن أبي بن عباس ، عن أخيو مصدق بن عباس ضعيف:" قال الشيخ األلباني 
وىذا إسناد مرسل ضعيف ؛ مصدق بن عباس ؛ لم : قمت . فذكره مرفوعًا : ، عن أبيو ، قال 

، مع أنو من رجال البخاري كما يأتي " التقريب" كما في وأخوه أبّي بن عباس ؛ ضعيف. أعرفو 
فالعجب منو كيف " ! ليس بالقوي:"، وقد اتفقوا عمى تضعيفو ، منيم البخاري نفسو ؛ فقد قال 

 وقد خالفو عبد المييمن بن عباس بن سيل ، عن أبيو ، عن سيل بن ! ؟أخرج لو ىذا الحديث
 (فذكرىما)- ... صمى اهلل عميو وسمم - أنو كان عند سعد أبي سيل ثالثة أفراس لمنبي : "سعد 

ورواه ابن عدي عن أبّي بن . وعبد المييمن بن عباس ؛ ضعيف أيضًا " .المحيف: والثالث 
 وىكذا مختصراً " . المحيف"عباس بن سيل ، عن أبيو ، عن جده سيل مختصرًا ؛ لم يذكر إال 

 ( . 3).."وىو الحديث الوحيد الذي أخرجو ألبّي ىذا " صحيحو"من " الجياد" في أخرجو البخاري
المتكمم فيو من  (أبّي بن العباس )وىذا الحديث كان مثار جدل بين العمماء بسبب راويو :قمت 

قبل أئمة الجرح ، 

                                                 
 1، ط  الرياض ، المعارف  دار ،السمسمة الضعيفة،  (م1999ت )األلباني ، محمد ناصر الدين ، :  انظر  1
( . 1299 ) ، حديث رقم 463 ص 3 ، ج م 1992 - ىـ 1412، 
  
 ص 3، ج  (2700) ، كتاب الجياد ، باب اسم الفرس  و الحمار ، حديث رقم ،  الصحيحالبخاري ،: انظر  2

1049 . 
( . 4226 ) ، حديث رقم 236 ص 9 ، ج السمسمة الضعيفة: انظر  3



 13 

ُيكتب حديثو وىو فرد المتون :" ،وابن عدي وقال (1)"ليس بالقوي:"النسائي وقال:فقد تكمم فيو
(. 2)"واألسانيد 

وكان المزي غفل عن قال البخاري ليس بالقوي ، : " ونقل الحافظ ابن حجر قول الدوالبي فقال 
نما روى لو البخاري في موضع واحد في ذكر خيل ذلك حالة النقل ثم أضاف ابن  . (3)" ، وا 

لو أحاديث ال :" ، وقال العقيمي"منكر الحديث:" ، وقال أحمد"ضعيف:" قال ابن معين: " حجر 
ن لم يكن بالثبت فيو حسن الحديث : " ، وقال الذىبي " يتابع عمى شئ منيا : قمت ( . 4)"وا 

فيو ضعف ، : "  الحكم عميو قائاًل  ، ثم لخص الحافظ ابن حجر(5)وذكره ابن حبان في الثقات
( . 6)"وما لو في البخاري غير حديث واحد 

ضعيف ومتكمم فيو ، إال أننا قد نجد  (أبي بن عباس)ومع التسميم لمشيخ األلباني بأن : قمت 
: عذرًا لمبخاري في إخراج حديثو ؛ وذلك 

. بأن حديثو لم يكن في األحكام وال في العقائد - 
الساعدي ، وىذا يعني  (سيل بن سعد)عن جده (عباس)رواه عن أبيو (أبي بن عباس)أن  - 

أنيم من عائمة واحدة نقمت خبرًا وضبطتو ، ويستحيل طروء الوىم والخطأ في روايتيم ، فيقول 
فأفراد " .فرس يقال لو المحيف في حائطنا كان لمنبي  صمى اهلل عميو و سمم : " في الرواية 

. العائمة كميم متأكدون من الخبر ؛ ال بل عاينوه وعايشوه 
ىذا الحديث ؛ عمى  (أبّي بن عباس  )والظاىر من صنيع البخاري أنو انتقى من حديث - 

. اعتبار أنو من حديثو الصحيح ، فقد قمت بأنو ليس كل حديث الضعيف ؛ ضعيٌف 
. مستأنسًا بالقرائن السابقة . ثم إن البخاري لما أخرجو لم يجد غيره في الباب ؛ فوضعو - 

                                                 
،  المعرفة دار ، والمتروكين الضعفاء،  (ىـ303ت) ، شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبوالنسائي ، : انظر  1

  .149 ، ص م 1986 - ـه 1406  ، 1، ط  زايد ابراىيم محمود تحقيق، بيروت 

 . 421 ص 1، ج ، الكامل في الضعفاء ابن عدي : انظر  2
 في –مقصد كالم ابن حجر السابق أن الحافظ المزي : قمت  . 163 ص 1 ، ج تيذيب التيذيب: انظر  3

: انظر .لمدوالبي ، والصحيح أنو قول البخاري ، فمذلك نبو عميو  (ليس بالقوي  )نسب قول - تيذيب الكمال 
، الرسالة  مؤسسة ، تيذيب الكمال،  (ىـ7542ت)المزي جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن    عبد الرحمن ،

 .م 1985 - 1406 ، 4 ، ط معروف عواد بشار.د: تحقيق 

 1 ج ، البجاوي محمد عمي :تحقيق ، توبير ، المعرفة دار ، ميزان االعتدال في نقد الرجالالذىبي ، : انظر  4
. 78ص 

 ، الفكر دار، الثقات ،  (ىـ354ت) ، البستي حاتم أبو التميمي، أحمد بن حبان بن محمدابن حبان ، : انظر  5
  .54 ص 4 ، ج أحمد الدين شرف السيد : تحقيقم ، 1975 - ىـ1395 ، 1ط 

  .96 ص 1 ، ج تقريب التيذيب: انظر  6
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بينا أنا قائم ، فإذا زمرة ، حتى إذا عرفتيم ؛ خرج رجل من بيني وبينيم فقال :" الحديث الثالث 
إنيم ارتدوا بعدك : وما شأنيم ؟ قال : قمت ! إلى النار واهلل : إلى أين ؟ قال : فقمت . ىمم : 

ىمم : ثم إذا زمرة ، حتى إذا عرفتيم ؛ خرج رجل من بيني وبينيم فقال . عمى أدبارىم القيقرى 
إنيم ارتدوا بعدك عمى أدبارىم : ما شأنيم ؟ قال: قمت ! إلى النار واهلل : أين ؟ قال : قمت . 

". القيقرى ؛ فال أراه يخمص منيم إال مثل ىمل النعم 
 أبي حدثنا: من طريق محمد بن فميح أخرجو البخاري . شاذ ؛ بل منكر: " قال الشيخ األلباني 

. حدثني ىالل عن عطاء بن يسار عن أبي ىريرة مرفوعًا : قال 
، وىذا إسناد غريب، تفرد بو البخاري دون مسمم وسائر أصحاب الصحيح : (األلباني)قمت

أما اإلسناد ؛ ففيو فميح بن سميمان ؛ وىو كما قال الحافظ . ومتنو  وعمتو عندي في إسناده
قال الحافظ : محمد بن فميحوقريب منو ابنو . (1)"صدوق كثير الخطأ ": "التقريب " نفسو في 

-: بعد أن ذكر الخالف فيو " - الفتح " وقال في ترجمتو في مقدمة . (2 ")صدوق ييم:" أيضًا 
أخرج لو البخاري نسخة من روايتو عن أبيو عن ىالل بن عمي عن عطاء ابن يسار عن أبي " 

(. 3)"ىريرة، وبعضيا عن ىالل عن أنس بن مالك، توبع عمى أكثرىا عنده 
لم يعتمد عميو البخاري -: " بعد أن حكى الخالف فيو أيضًا  - (فميح  )وقال في ترجمة 

نما أخرج لو أحاديث أكثرىا في المناقب، وبعضيا  اعتماده عمى مالك وابن عيينة وأضرابيما، وا 
: ، "الكاشف " وقال الذىبي في . (4)"وروى لو مسمم حديثًا واحدًا وىو حديث اإلفك . في الرقاق

" الفتح " ومما تقدم تعمم تساىل الحافظ في . (5)"ليس بالقوي: قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي" 
ورجال سنده كميم مدنيون، وقد ضاق مخرجو عمى اإلسماعيمي، وأبي نعيم : " بعد الحديث" 

؛ فأخرجوه من عدة طرق عن البخاري عن إبراىيم ابن " الصحيح " وسائر من استخرج عمى 
(. 6)"المنذر عن محمد بن فميح عن أبيو 

                                                 
 .448 ص 2 ، ج  التقريبابن حجر ،: انظر  1

 . 502 ص 2 ، ج المرجع السابق 2
. 442 ، ص مقدمة الفتحابن حجر ، : انظر  3
. 435 ، ص المرجع السابق 4
- ىـ 1413 ، 1 ، جدة ، ط القبمة دار ، الستة الكتب في رواية لو من معرفة فيالكاشف الذىبي ، :  انظر  5

 . 125 ص 2م ، ج 1992
 . 474 ص 11 ، ج ، فتح الباريابن حجر :  انظر  6
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بعد أن عرفت تضعيفو لموالد والولد، وخصوصًا األول - ووجو التساىل واضح : (األلباني )قمت
؛ فال جرم أْن أعرض عن تخريجو أصحاب الصحاح اآلخرون ؛ كمسمم وأبي عوانة، - منيما 

 (.1)"ىذا ما يتعمق باإلسناد، وىو كما ترى ضعفًا ووىنًا . وابن حبان وغيرىم 
فميح  )وفي ىذا الحديث وجدت أن األلباني ،ضّعف حديث البخاري بسبب ضعف الراوي : قمت 

والناظر في ترجمة  ( .(ىـ197ت)محمد بن فميح ،) وكذلك ابنو  ( (ىـ168ت )بن سميمان ، 
فميح بن سميمان ليس بقوى وال يحتج :" يحيى بن معين قال:   " يجد أن (فميح بن سميمان)

ولفميح أحاديث صالحة يروييا ؛ : " وقال ابن عدي  ،" ليس بالقوى : " ،وقال أبو حاتم " بحديثو
يروي عن نافع عن ابن عمر نسخة ، ويروي عن ىالل بن عمي عن  عبد الرحمن بن أبي عمرة 

عن أبي ىريرة أحاديث ، ويروي عن سائر الشيوخ من أىل المدينة ، مثل أبي النضر وغيره 
وروى عن الكثير وىو عندي ال  أحاديث مستقيمة وغرائب ؛ وقد اعتمده البخاري في صحيحو

كان صادقًا عالمًا صاحب حديث، وما ىو بالمتين ، وقد قال : " ، وقال الذىبي . " بأس بو
: ليس بقوي، وقال مرة: واحتج بو الشيخان، وأما يحيى بن معين فقال الدارقطني ال بأس بو،

ليس : وقال النسائي.ال يحتج بو: وقال أبو داود.ليس حديثو بذاك الجائز: ضعيف، وقال مرة
ليس بالمتين :"قال الحاكم أبو أحمد : " وقال ابن حجر ".وحديثو في رتبة الحسن ..، " بالقوي 
قال عمي بن :" ، وقال ابن أبي شيبة"يختمفون فيو ،وليس بو بأس:" وقال الدار قطني" عندىم
ضعيف ، وىم : وقال البرقي عن ابن معين" . كان فميح وأخوه عبدالحميد ؛ضعيفين:" المديني

وذكره ابن حبان في " . ىو من أىل الصدق؛ وييم:" وقال الساجي. يكتبون حديثو ويشتيونو
(. 2")الثقات
وأزيد بيانًا عمى ُحسن حديثو ، وأن البخاري إنما انتقى من صحيح حديثو ، بما قالو : قمت 

لم : " ابن عدي من أن لو أحاديث صالحة ، وأخرى مستقيمة ، وبما قالو الحافظ ابن حجر 
نما أخرج لو أحاديث أكثرىا  يعتمد عميو البخاري اعتماده عمى مالك وابن عيينة وأضرابيما وا 

. وبذلك تنزاح شبية إخراج البخاري لحديثو واحتجاجو بو  . (3 ")في المناقب وبعضيا في الرقاق

                                                 
  .(6945)رقم  ، حديث 1033 ص 14 ، ج السمسمة الضعيفة: انظر  1

 6 ، ج الكامل في الضعفاء ، ابن عدي ، 84 ص 7، ج الجرح والتعديل ابن أبي حاتم ، : انظر  ترجمتو  2
  .272 ص 8 ، ج التيذيب ابن حجر ،  ، 223 ص 1 ، ج تذكرة الحفاظ ، الذىبي ، 30ص 

ويقصد ابن حجر أن البخاري تساىل في إخراج حديث : قمت  . 435، ص مقدمة الفتح ابن حجر ، : انظر  3
. فقط في الفضائل والمناقب والرقاق ، التي ال تدخل في األحكام وال في العقائد  (فميح)
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وال غرو أن الشيخ األلباني يقول !! (1)وعميو فالقول قول اإلمام البخاري ال قول الشيخ األلباني
وىذا يعني أن لفميح .(2 ") ما دام أنو لم يتفرد بوفال ضير عمى أصل حديثو: " عن حديث فميح 
: فالذي ظير لي من صنيع األلباني مع أحاديث فميح . أحاديث صالحة 

، فمم  (3)وفي ىذا الحديث تفرد البخاري بإخراج حديث فميح.أنو يقبميا ما لم يتفرد أو يخالف * 
. يرضو األلباني 

 ( .4)في تقوية أحاديث أخرى لتقويتيا (فميح)ثم إن األلباني قد اعتمد عمى ما لم يتفرد بو * 
ولكن ال يمزم من ذلك أن يكون سند الحديث بالذات صحيحًا :" (فميح )ويقول عن إسناد فيو * 

ن كان صاحب الصحيح احتج بو ، فإنو يجوز أن ذلك ألنو  لجواز أن يكون فيو من ُتكمم فيو ، وا 
لم يثبت جرحو عنده ، أو أنو كان ينتقي من حديثو ، مع اعتقاده أن فيو ضعفًا يسيرًا ال يسقط بو 

(. 5)"حديثو جممة عنده ، خالفًا لغيره 
.  وىذا ما فعمو البخاري بالضبط : قمت 
وفي نياية ىذا القسم ، ال بد من اإلشارة إلى أن الشيخ األلباني قد غمز بعض أسانيد : قمت 

، أبو بكر  (6)خالد بن مخمد ): ؛ مثل  (من رجال الصحيح  )البخاري لوجود رواة متكمم فييم 
( (  2)، والفضيل بن سميمان (1)بن عياش

                                                 
بشكل عام ، في عدة  (فميح بن سميمان )وقد اعترض الشيخ األلباني عمى البخاري إخراج حديث : قمت  1

 ، حديث رقم 396 ص 10، ج  (4839)حديث رقم : وىي ،  (السمسمة الضعيفة )مواضع من           
  .142 ص 14، ج  (6950) ، حديث رقم 1037 ص 14، ج  (6947)

 ، 2 ، ط بيروت ، اإلسالمي المكتب ، إرواء الغميل . 477 ص 1 ، ج السمسمة الصحيحةاأللباني ، : انظر  2
   .16 ص 2م ، ج 1985 - ىـ1405

 ، ج السمسمة الضعيفة: انظر   . ضعف الشيخ حديثًا آخر تفرد بإخراجو البخاري من طريق فميح: قمت    3
(. 6947) ، حديث رقم 1037 ص 14

 ، 1،ط  غراس مؤسسة ، صحيح أبي داود ، و37 ص 7 ، ج 485 ص 6 ، ج المرجع السابق: انظر  4
 م 2002 - ىـ 1423
 . 90 ص 4 ج 

  .177 ص 2 ، ج السمسمة الضعيفة:  انظر  5

، وقال ابن " لو أحاديث مناكير : "  ، وقال أحمد بن حنبل " حديثو يكتب:" قال أبو حاتم  : خالد بن مخمد 6
 عمى حمال أو منو توىما فمعمو ذكرتو مما أنكر كتبو في أجد ولم : "، وقال ابن عدي " بأس بو ما: " معين 
 الحديث، منكر: سعد ابن وقال، " صدوق يتشيع : ،وقال أبو داود  " بو بأس ال اهلل شاء إن عندي وىو الحفظ
 لعدوه الصحيح الجامع ىيبة لوال جدا، غريب حديث ىذا: " ،وساق لو  الذىبي حديثا وقال عنو " التشيع في مفرط

 في والعقيمي الساجى وذكره:"وقال الحافظ ابن حجر  " لفظو لغرابة وذلك مخمد، بن خالد منكرات في( 4)
 يضره ال؛  واألداء األخذ ثبت كان إذا نو؛فإ التشيع أما - : " راّدًا عمى بعض ما ُجرح بو-وقال أيضًا ". الضعفاء
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 . بسبب شذوذ أو غرابة أو نكارة أحد ألفاظ المتناألحاديث التي ضّعفيا الشيخ : القسم الثاني 
 

" .  فوق عشر ضربات إال في حد من حدود اهلل ال عقوبة:" الحديث األول 
حدثنا :  قال حدثنا عمرو بن عميأخرجو البخاري".العقوبة : "منكر بمفظ: " قال الشيخ األلباني 
حدثنا مسمم بن أبي مريم حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صمى فضيل بن سميمان 
. فذكره:... اهلل عميو وسمم قال

كما -  ىذا ؛ فإنو الفضيل: وعمتو ،من أفراد البخاريىذا المفظ بيذا اإلسناد  : (األلباني )قمت
-: قال الحافظ 

نما روى لو البخاري متابعة" " -مقدمة الفتح " كما حققو الحافظ في " - صدوق لو خطأ كثير، وا 
، وىذا الحديث من ىذا القبيل، فإنو إنما ساقو عقب روايتو بإسناده عن سميمان بن يسار عن 

                                                                                                                                            

 كاممو في وأوردىا؛ حديثو من عدي بنا أحمد أبو تتبعيا فقد ؛المناكير وأما؛  رأيو إلى داعية يكن ولم سيما ال، 
 ىريرة أبي حديث وىو؛ واحد حديث سوى أفراده من عنده لو أر لم بل، البخاري لو أخرجو مما شيء فييا وليس،
الجرح  ابن أبي حاتم ، :نظر ترجمتو ا . داود أبي سوى الباقون لو وروى ،"الحديث ..ولياً  لي عادى من"

 . 640 ص 1 ، ج ميزان االعتدال، الذىبي ، 34 ص 3 ، ج الكاملابن عدي ،  ، 354 ص 3، ج والتعديل 
  .400 ، ابن حجر ، مقدمة الفتح ، ص 102 ص 3 ، ج التيذيبابن حجر ، 

 شيوخنا في يكن لم :"نعيم أبو وقال، غمط وربما ثقة أحمد قال : " قال الحافظ ابن حجر : أبو بكر بن عياش  1
، " كتاباً  أصح بكر أبا أن غير؛ سواء الحفظ في ىما :"فقال شريك وعن عنو حاتم أبو وسئل ،منو غمطاً  أكثر
 وعمي القطان يحيى كان :"حبان بنا وقال،" عنو الثقات رواية من منكراً  حديثاً  لو أجد لم :"وقال عدي بنا وذكره
 عالماً  صدوقاً  ثقة كان :"سعد بنا وقال،"  ييم فكان حفظو ساء كبر لما أنو وذلك؛ فيو الرأي يسيئان المديني بن

 يعقوب وقال، " الخطأ بعض يخطئ وكان سنة صاحب ثقة كان:" العجمي وقال،"  الغمط كثير أنو إال بالحديث
 في شيئاً  إال مسمم لو يرو لم:"(ابن حجر) قمت ، " اضطراب حديثو وفي ورواية وعمم فقو لو كان :"شيبة بن

 صالة في أنس عن العزيز عبد عن الثوري بمتابعة الحج في منيا أحاديث البخاري لو وروى ،صحيحو مقدمة
 بنا عن الشيباني إسحاق أبي عن وآخرين عيينة بنا بمتابعة الصوم في ومنيا التروية يوم بمنى والعصر الظير
 عمار عن األسدي مريم أبي عن حصين أبي عن حديثو الفتن في ومنيا الشمس غروب عند الفطر في أوفى أبي
 وغيره جرير بمتابعة التفسير في ومنيا قصة الحديث وفي واآلخرة الدنيا في نبيكم زوجة ىي عائشة في قال أنو
.   455ص مقدمة الفتح ، : انظر " .الشورى وقصة قتمو قصة في عمر عن ميمون بن عمرو عن حصين عن

  .624 ص 2ج : انظر  " . صحيح وكتابو،  حفظو ساء،  كبر لما أنو إال  ، عابد ثقة : " "التقريب"وقال في 

 وعنده صدوقاً  كان :"الساجي قال" :قال الحافظ ابن حجر .  البصري سميمان أبو النميري  فضيل بن سميمان  2
 من وكان، المديني بن عمي عنو روى؛ الحديث لين:" زرعة أبو وقال،" بثقة ليس:" معين بنا وقال ،"مناكير

 روى:" (ابن حجر)قمت.  "بالقوي ليس :"النسائي وقال،" بالقوي وليس حديثو يكتب:" حاتم أبو وقال ،"المتشددين
 خطأ لو صدوق:" التقريب " وقال ابن حجر في" عمييا توبع أحاديث سوى البخاري في لو وليس،  الجماعة لو

 . 435 ، ص مقدمة الفتح:  ، وانظر لو 447 ص 2ج : انظر " . كثير
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كان النبي صمى اهلل عميو : عبد الرحمن بن جابر بن عبد اهلل عن أبي بردة رضي اهلل عنو قال
وبيذا المفظ رواه بقية الستة .الحديث... " ال يجمد فوق عشر جمدات:" فذكره بمفظ: وسمم يقول
ّن من تساىل الحافظ تجاه ..وغيرىم  أنو بدل أن يحقق في ىذا الحديث ما " صحيح البخاري " وا 

أغفل الكالم عنو ؛ بل وذكر متابعًا لمبخاري في - (فضيل )من تضعيفو لراويو - استفدناه منو 
، والبخاري ليس بحاجة (عمي بن إسماعيل بن حماد  )روايتو إياه عن عمرو بن عمي، أال وىو 

" - المسان "كما في - ىذا ثقة ؛ فكيف وىو  (عمي  )، ىذا لو كان -كما ال يخفى - لمتابع 
إنو قد توبع الفضيل : ولو جاز لنا أن نحابي اإلمام البخاري ؛ لقمنا! كان اختمط في آخر عمره ؟
أن نحابي في حديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم أحدًا ؛ ذلك ألن ! عمى لفظو، ولكن معاذ اهلل

سألت " :" العمل " ؛ فقد قال ابن أبي حاتم في - كما يأتي - المتابع مثل المتابع أو أسوأ منو 
أبي عن حديث رواه المسيب بن واضح عن حفص بن ميسرة عن مسمم بن أبي مريم عن ابن 

ىذا :؟ قال أبي (فذكر الحديث  ):... قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: جابر عن جابر قال
". خطأ ؛ والصحيح ما رواه ابن وىب عن عمرو بن الحارث 

عن أبي بردة، وكان قد -... المتقدم آنفًا - يشير إلى حديث سميمان بن يسار : (األلباني)قمت
. إنو أصح : والميث عن بكير بن األشج عن سميمان بو، وقال- المذكور-ذكره من طريق عمرو 
أنو سئل عنو ؟ " الجرح " من شيوخ أبي حاتم، وقد ذكر ابنو عنو في : والمسيب بن واضح 

(. 1)"وضعفو الدارقطني". صدوق، كان يخطئ كثيرًا ، فإذا قيل لو ؛ لم يقبل :"فقال
لو وجو ، وذلك  (فضيل بن سميمان  )إن غمز الشيخ األلباني إلسناد البخاري الذي فيو : قمت 
– كما مّر معنا – متكمم فيو بالفعل من حيث أنو لو مناكير ، وأنو كثير الخطأ  (فضيل )ألن 

! ولكن ال بد من النظر في كيفية إخراج البخاري لحديثو 
في بداية الباب أخرج البخاري حديث سميمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اهلل عن 

 . ( فوق عشر جمدات إال في حد من حدود اهللال يجمد )أبي بردة ؛ بمفظ  
عن مسمم بن أبي مريم حدثني عبد الرحمن بن جابر  (فضيل بن سميمان) ثم قام بذكر حديث 

 . ( فوق عشر ضربات إال في حد من حدود اهللال عقوبة )بمفظ ...عمن سمع النبي 
ثم وفي نياية الباب ذكر حديث  يحيى بن سميمان حدثني ابن وىب أخبرني عمرو أن بكيرًا حدثو 
قال بينما أنا جالس عند سميمان بن يسار إذ جاء عبد الرحمن بن جابر فحدث سميمان بن يسار 

                                                 
 ( .6959 ) ، حديث رقم 1056 ص 14 ، ج السمسمة الضعيفة: انظر  1
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ثم أقبل عمينا سميمان بن يسار فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أباه حدثو أنو سمع أبا بردة 
( . 1)( فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود اهللال تجمدوا)بمفظ ...األنصاري قال

: بين الحديثين السابقين لبيان  (فضيل  )فالظاىر من صنيع البخاري أنو أخرج حديث : قمت 
. أن فضيل لم يضبط لفظ الحديث ، ولم ُيِقم إسناده : أواًل 
ففي الحديث  (عمن سمع النبي  )وىو في قولو  (فضيل)لبيان الراوي المجيول في رواية : ثانيًا 

األول يظير أن       عبد الرحمن بن جابر رواه عن أبي بردة ، ثم في الحديث الثالث رواه عبد 
( . 2)!عن أبي بردة (جابر)الرحمن بن جابر عن أبيو

بأن ىناك لفظ آخر لمتن الحديث  (عمى البخاري)حتى ال ُيستدَرك  (فضيل )َذَكَر حديث : ثالثًا 
 . (فضيل)رواه 
؛ فقال أخبرنا ابن جريج قال  (فضيل )وأخرج عبد الرزاق ىذا الحديث بمثل لفظ :  قمت :رابعًا 

وأخبرني مسمم بن أبي مريم أن عبد الرحمن بن جابر بن عبد اهلل أخبره عن رجل من األنصار 
 فوق عشرة أسواط إال أن يكون في حد من حدود ال عقوبة:" أن النبي صمى اهلل عميو و سمم قال

( .  3)"اهلل 
وىي متابعة صحيحة منو لفضيل ؛ مما  .(أخبرني  )وفي ىذا الحديث يقول ابن جريج : قمت 

، وىذا يعني أن فضيل حفظ  (" ال عقوبة"بمفظ واحد وىو )يعني أن فضيل وابن جريج روياه 
قال الحافظ ابن  (والجيالة بالصحابي ال تضر  )وأيضًا فيو إبيام الصحابي . متن الحديث 

ولم يقدح ىذا االختالف عن الشيخين في صحة الحديث فإنو كيفما دار يدور عمى ثقة : " حجر 
("4 .)

وبناء عمى القرائن السابقة فإن استنكار الشيخ األلباني عمى اإلمام البخاري ال وجو لو مع 
 . (فضيل)وجود المتابع لـ

صحح رواية ابن وىب عن عمرو بن الحارث وقدميا  (أبا حاتم)ثم إن الشيخ األلباني قد ذكر أن 
!  ؟

                                                 
 )حديث رقم  .2512-2511 ص 6، ج  واألدب التعزير كم باب ،  الصحيحالبخاري ،: انظر  1

6456،6457 ،6458 .)
 بن محمد الترمذي ،: انظر  . ، والصواب عن أبي بردة وقد بّين الترمذي أن قولو عن أبيو ، خطأ: قمت  2

  . 63 ص 4 ، ج شاكر محمد أحمد : تحقيق ، بيروت ،العربي التراث إحياء دار  ،السنن،   (ىـ279ت)،عيسى

 حبيب : تحقيقىـ ، 1403 ، 2 ، ط بيروت ، اإلسالمي المكتب ،  المصنفعبد الرزاق الصنعاني ،: انظر  3
 األعظمي الرحمن

 . 413 ص 7 ج 
  .177 ص 12 ، ج فتح الباري:  انظر  4
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إن أبا حاتم إنما كان تعميقو عمى الزيادة في اإلسناد ، فصحح اإلسناد الذي فيو الزيادة : قمت 
سألت أبي عن حديث ؛ رواه الميث ، عن بكير بن : "  فقال ابن أبي حاتم (عن أبيو  )وىي

عن        عبد الرحمن بن جابر ، عن أبي بردة بن نيار ، األشج ، عن سميمان بن يسار ، 
. ال يجمد فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود اهلل:  صمى اهلل عميو وسمم ، قال عن النبي
 ، عن بكير بن األشج ، عن سميمان بن رواه ابن وىب ، عن عمرو بن الحارث: قال أبي 
 صمى اهلل عن عبد الرحمن ابن جابر ، عن أبيو ، عن أبي بردة بن نيار ، عن النبييسار ، 

. ال يجمد فوق عشرة أسواط إال في حد: عميو وسمم ، قال 
رواه حفص بن ميسرة ، عن مسمم بن أبي مريم ، عن ابن جابر ، عن جابر ، عن : قال أبي 

. النبي صمى اهلل عميو وسمم
(. 1)"حديث عمرو بن الحارث: أييما أصح ؟ قال : قمت ألبي 

 . (ال يجمد )، ولفظ (ال عقوبة )ولم أقف عمى تعميق من أبي حاتم عمى لفظ: قمت 
اعتمد أواًل عمى حديث سميمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر – هلل دره – ثم إن البخاري 

وىذا  .( فوق عشر جمدات إال في حد من حدود اهللال يجمد )بن عبد اهلل عن أبي بردة ؛ بمفظ  
الذي ارتضاه فوضعو أول حديث في الباب ، ثم ذكر بعده الحديثين المذين يوجد فييما المشاكل 

. في اإلسناد وفي المفظ 
لذلك فال يعاب عميو إخراج مثل ىذا الحديث ، فالبخاري لو جممة من األغراض في كيفية وضع 

( . 2)(السماعات أو بيان الوصل واإلرسال أو غيرىا  )أحاديث الباب من حيث بيان 
 

بينا أنا قائم ، فإذا زمرة ، حتى إذا عرفتيم ؛ خرج رجل من بيني وبينيم : " الحديث الثاني 
إنيم ارتدوا : وما شأنيم ؟ قال : قمت ! إلى النار واهلل : إلى أين ؟ قال : فقمت . ىمم : فقال 

ثم إذا زمرة ، حتى إذا عرفتيم ؛ خرج رجل من بيني وبينيم فقال . بعدك عمى أدبارىم القيقرى 
إنيم ارتدوا بعدك عمى : ما شأنيم ؟ قال: قمت ! إلى النار واهلل : أين ؟ قال : قمت . ىمم : 

" أدبارىم القيقرى ؛ فال أراه يخمص منيم إال مثل ىمل النعم 
:  قد ذكرت أن الشيخ األلباني ضعف ىذا الحديث لعمتين :قمت 

. وتكممت عميو . أسناده وفيو فميح بن سميمان وابنو : األولى 

                                                 
: م ، تحقيق2003- ىـ1424 ، 1 ، مكتبة الرشد ، ط عمل الحديث، (ىـ327)ابن أبي حاتم ، : انظر  1
  .155 ص 2إبراىيم الالحم ، ج .د

وىذه األغراض ظيرت جمية لي في أثناء مرحمة دراسة الدكتوراة ، حيث أشار إلى ىذه األغراض : قمت  2
. فضيمة األستاذ الدكتور عبد الكريم الوريكات حفظو اهلل تعالى وتتبعناىا 
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. وىي مدار بحثي في ىذا القسم . متنو : الثانية 
وىذا إسناد غريب، تفرد بو البخاري دون مسمم وسائر أصحاب : " قال الشيخ األلباني 

 ففيو مخالفة ألحاديث :وأما ما يتعمق بالمتن... ومتنو  وعمتو عندي في إسناده، الصحيح
، ...الحوض الكثيرة جدًا ، وىي قد جاوزت الثالثين حديثًا أو قريبًا من ذلك عند البخاري وغيره 

 
 : ويمكن حصر المخالفة فيما يأتي

كميا خالية عن ىذه الزيادة فجعل القصة رؤيا منامية، واألحاديث ". بينا أنا نائم : " قولو: أوال
؛ كذا بالنون لألكثر،  (بينا أنا نائم  ):"، ومن غرائب الحافظ ابن حجر أنو تأوليا ؛ فقال المنكرة

قيامو عمى الحوض يوم القيامة، ووجو : بالقاف، وىو أوجو، والمراد بو".. قائم ! "ولمكشميييني
". األول بأنو رأى في المنام في الدنيا ما سيقع لو في اآلخرة 

، وال بأس بمثمو لو كان الراوي لو -كما يقول العمماء - ىذا تأويل، والتأويل فرع التصحيح : قمت
فيرد عميو ولو أننا سممنا جداًل بصحة ىذا التأويل ؛ . ثقة جباًل في الحفظ، وىييات ىييات 

 :الوجوه التالية
 ؛ أما منكر أشد اإلنكار رواية ومعنى، -مرتين - خرج رجل من بيني وبينيم : "قولو: ثانيا

فألنو مخالف لكل أحاديث الحوض عن أبي ىريرة وغيره، وىي عمى ثالث روايات بعد : الرواية
! يارب: فأقول: " قولو عميو السالم

: " ، زاد مسمم في رواية عن أبي ىريرة"فيقال : " ، وفي رواية ثانية... "فيقول: قال. أصحابي
:... ". فيجيبني ممك، فيقول

الممك، وكأن الحافظ ابن حجر : اهلل، والمبمغ ىو: وأما من حيث المعنى فواضح ؛ ألن القائل ىو
الممك الموكل بذلك، ولم أقف عمى اسمو، : المراد بالرجل:"رحمو اهلل غفل عن ىذه الحقائق فقال 

الذكر البالغ من بني آدم، والمالئكة ال توصف : وىذا من الغرابة بمكان ؛ فإن الرجل لغة ىو
". برجولة وال أنوثة

واهلل سبحانو . وىذا ما تفرد بو ىذا الحديث المنكر أنو جعل الذين ارتدوا القيقرى زمرتين، :ثالثا
(. 1")وتعالى أعمم

: العجب كل العجب من انتقاد الشيخ األلباني لمحافظ ، وذلك " قمت 
كميا خالية عن ىذه الزيادة فجعل القصة رؤيا منامية ، واألحاديث : "قول األلباني : أواًل 

" ! المنكرة 

                                                 
 ( .6945 ) ، حديث رقم 1034 ص 14 ، ج السمسمة الضعيفة: انظر  1
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ثم ال يوجد مانع من أن  .(بينما أنا نائم )إن قولو ىذا مردود برواية األكثر ليذا المفظ :قمت 
وىناك أحاديث كثيرة في صحيح . ألن رؤيا النبي صمى اهلل عميو وسمم حق ! يكون في المنام 

أي أنو رأى  ؛" بينما أنا نائم :"البخاري وغيره ، عن النبي     صمى اهلل عميو وسمم يقول فييا 
في المنام في الدنيا ما سيقع لو في اآلخرة وىذا ليس بمستبعد لموافقتو لألحاديث الصحيحة 

وال أدري ما  .(1)التي رواىا البخاري وغيره ، يحدث فييا عن أحداث اآلخرة وما يحصل فييا
! وجو النكارة فييا ؟

منكر أشد اإلنكار رواية ، -مرتين - خرج رجل من بيني وبينيم : "قولو:" قول األلباني : ثانيًا 
" . ومعنى
 ؛ فإن الشيخ األلباني استدل عمى فأما روايةً وىذا اإلنكار مستنكر منو رواية ومعنًى ، : قمت 

: " ، وفي رواية ثانية... "فيقول: قال. أصحابي!يارب: فأقول:" استنكاره برواية أبي ىريرة قولو 
:... ". فيجيبني ممك، فيقول: " ، زاد مسمم في رواية عن أبي ىريرة"فيقال 

، وفيو داللة عمى وجود حوار .." فيجيبني ممك، فيقول: " فرواية اإلمام مسمم ترد عميو وىي قولو 
. لمنبي صمى اهلل عميو وسمم مع أحد المالئكة 

فإن الرجل لغة : " فقال !! ؛ فاستنكر الشيخ األلباني أن يكون الممك رجاًل وأما من ناحية المعنى
!  ؟" الذكر البالغ من بني آدم، والمالئكة ال توصف برجولة وال أنوثة: ىو

إن األحاديث الصحيحة الكثيرة تخبر بأن اهلل تعالى كان يرسل الممك عمى ىيئة رجل ، : قمت 
صمى اهلل عميو -بينا نحن عند رسول اهلل :"ويدل عمى ىذا حديثفميس المراد ذكر أو أنثى،

وأنو ما كنت بأعمم بو من رجل منكم : ، وحديث  (2)." شديد بياض رجلإذ طمع عمينا- وسمم
( . 3..")لجبريل عميو السالم نزل في صورة دحية الكمبي

" ، فاعتبر قولو زمرتين ؛" زمرتينأنو جعل الذين ارتدوا القيقرى : "  قول الشيخ األلباني :ثالثًا 
" . مما تفرد بو ىذا الحديث المنكر

                                                 
 سبط آدم رجل فإذا بالكعبة أطوف نائم أنا بينما: "  ، وفيو 1270 ص 3 ، ج  الصحيحالبخاري ،: انظر  1

 ، 1325 ص 3، ج ، الصحيح..." ذىب من سوارين يدي في رأيت نائم أنا بينما: " ، وقول النبي ..." الشعر
 نائم أنا بينما: "  ، وقولو 2004 ص 5 ، جالصحيح، .."تتوضأ امرأة فإذا الجنة في رأيتني نائم أنا بينما:" وقولو
 أنزع أنى رأيت نائم أنا بينا :"وقولو .2571  ص 6 ،  ج الصحيح، .." قمص وعمييم عمي يعرضون الناس رأيت
 .2576 ص 6، ج الصحيح ، "الناس أسقى حوضى عمى

 . 28  ص1 ، ج الساعة وعالمة والقدر واإلسالم اإليمان معرفة باب ، الصحيحمسمم ، : انظر  2
 بيروت، العممية الكتب دار ، السنن الكبرى،  (ىـ303ت)انظر ، النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ،  3

 . 528 ص 6 ، ج البنداري سميمان الغفار عبد.د : تحقيقم ، 1991 - ىـ1411 ، 1،ط 
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أو زمرة من ! وما المانع من كونيما زمرتين ، زمرة من الكفار وزمرة من العصاة : قمت 
المرتدين وزمرة من المنافقين ، أو زمرة من أصحاب الكبائر وزمرة من الظممة المترفون في 

أو زمرة تشمل كل مبتدع في الدين وزمرة رأت النبي وغيرت وىم الذين قال عنيم في .الجور 
. واهلل تعالى أعمم بالصواب  . (1)(أصحابي )الحديث 

 
 
 

" . إذا وسد األمر إلى غير أىمو ؛ فانتظر الساعة : " الحديث الثالث 
من طريق فميح بن سميمان ،  (2)(وأحمد ، البخاري)أخرجو . ضعيف : " قال الشيخ األلباني 
وحدثني إبراىيم بن المنذر  . (ح  )محمد بن سنان قال حدثنا فميح  حدثنا  :فأما البخاري فقال

قال حدثنا محمد بن فميح قال حدثني أبي قال حدثني ىالل بن عمي عن عطاء بن يسار عن 
: بينما النبي صمى اهلل عميو وسمم في مجمس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال:" أبي ىريرة قال 

سمع ما قال : فقال بعض القوم . متى الساعة ؟ فمضى رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يحدث 
السائل عن - أراه - أين :" حتى قضى حديثو قال .بل لم يسمع : ، فكره ما قال ؛ وقال بعضيم

كيف : قال". فإذا ضيعت األمانة ؛ فانتظر الساعة :" قال ! ىا أنا يا رسول اهلل: ؟ قال" الساعة 
. فذكره :... إضاعتيا ؛ قال

وعمتو ، دون بقية الستة وسائر المشاىير تفرد بو البخاري وىذا إسناد ضعيف،: (األلباني)قمت
ن كان صدوقًا ؛ فيو -  ؛ فإنو فميح بن سميمان:  كثير الخطأ ؛ كما صرح بو أعرف الناس - وا 

( . 3)"برجال البخاري ؛ أال وىو الحافظ ابن حجر العسقالني 
. نسب الشيخ األلباني إلى اإلمام البخاري تفرده برواية إسناد ىذا الحديث : قمت 

، لكنو أورده (4)وىذا الحديث رواه اإلمام البخاري  في موضع آخر من صحيحو في كتاب الرقاق
أن النبي - بيذا اإلسناد الذي ذكره في ىذا الموضع-مختصرًا، وأورده من طريق محمد بن سنان 

                                                 
 جامع بشرح األحوذي تحفة،  (ىـ1353ت )،العال  أبو الرحيم عبد بن الرحمن عبد  محمد،المباركفوري: انظر  1

 صنفان بأنيم يشعر وىذا: " وقال البدر العيني : قمت  .93 ص 7 ، ج بيروت ، العممية الكتب دار ، الترمذي
 . 409 ص 33 ، ج عمدة القاري شرح صحيح البخاريالبدر العيني ، : انظر  " . وعصاة كفار

 ثم الحديث فأتم حديثو في مشتغل وىو عمما سئل من ، باب 33 ص 1، ج الصحيح البخاري ، :  انظر  2
  . 361 ص 2 ، ج  المسندأحمد ، .  األمانة رفع  باب ،2382 ص 5، و ج  السائل أجاب

( . 6947 ) ، حديث رقم 1037 ص 14 ج السمسمة الضعيفة ،: انظر  3
 . 2382 ص 5 ، ج  الصحيحالبخاري ،: انظر  4
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وكيف إضاعتيا يا رسول : إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة ؛قال: " صمى اهلل عميو وسمم قال
" .  إذا أسند األمر إلى غير أىمو فانتظر الساعة: قال! اهلل؟

:  وكذلك روى ىذا الحديث من أئمة الحديث 
؛ بيذا اإلسناد الذي أورده  (1)حدثنا فميح: حدثنا يونس و سريج ، قاال :  قالاإلمام أحمد- 1

البخاري في صحيحو  
. و يونس ىو ابن محمد المؤدب ، و سريج ىو ابن النعمان 

حدثنا : حدثنا سريج بن النعمان ، قال:  من طريق أحمد بن عمي الخزاز قالاإلمام البييقي- 2
(. 2)وساق ىذا اإلسناد.فميح 

حدثنا فميح : حدثنا عثمان بن عمر ، قال:   من طريق محمد بن المثنى قالاإلمام ابن حبان-3
. بن سميمان 
(. 3)بيذا اإلسناد

، و  (4)ابنو محمد بن فميح ، و محمد بن سنان عند البخاري: الرواة عن فميح بن سميمان : إذاً 
يونس بن محمد و سريج بن النعمان عند أحمد ، و عثمان بن عمر عند ابن حبان ، ىؤالء 

خمسة يروون ىذا الحديث عن فميح بن سميمان ، عن ىالل بن عمي ، عن عطاء بن يسار ، 
. عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو

وبذلك لم ينفرد البخاري بإخراج حديث فميح ىذا ، بل كميم ذكره عمى سبيل االحتجاج ، : قمت 
يونس بن محمد )واشترك معيما  (محمد بن فميح و محمد بن سنان )فالبخاري رواه عن 

: فخمسة من الرواة رواه عن فميح مما يعني  (وسريج بن النعمان وعثمان بن عمر 
. صحة ضبط فميح لمحديث ، يعني أنو حفظو  -1
كما مر – صحة إخراج البخاري لحديث فميح ىذا مما يعني أنو كان ينتقي من حديثو  -2

. - 

                                                 
 . 361 ص 2 ، ج  المسندأحمد ،:  انظر  1
 ص 10 ، ج القضاء أمر جاىالً  وال فاسقاً  وال امرأة الوالي يولى ال باب ، السنن الكبرىالبييقي ، : انظر  2

118.  

 عمى السائل إجابة عن العمم عن المسؤول إعفاء إباحة عمى الدال الخبر ذكر، الصحيح ابن حبان ، : انظر  3
  .307 ص 1، ج  الفور

سناد عال بإسناد؛  سميمان بن فميح عن لو طريقين من الحديث ىذا روى البخاري اإلمام :قمت  4  نازل، وا 
.  فميح بن محمد اإلسنادين بين المشترك والراوي
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وبذلك فال وجو إلعالل الشيخ األلباني ليذا الحديث بتفرد البخاري بو من طريق فميح  -3
. 

 . واهلل تعالى أعمم بالصواب  
  
 

 
. إدراج لفظ زائد في الحديث وىو ليس منو : القسم الثالث 

فمن استطاع منكم أن إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجمين من آثار الوضوء، : حديث 
 ". يطيل غرتو فميفعل
نما يصح مرفوعا شطره األول، وأما الشطر اآلخر  .مدرج الشطر اآلخر:" قال الشيخ األلباني  وا 

ليك البيان فيو من قول أبي ىريرة أدرجو بعض الرواة في المرفوع.. " فمن استطاع: "  : ، وا 
 والبييقي وأحمد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي ىالل عن نعيم المجمر (1)أخرجو البخاري

رقيت مع أبي ىريرة عمى ظير المسجد، وعميو سراويل من تحت قميصو، فنزع : أنو قال 
سراويمو، ثم توضأ، وغسل وجيو ويديو، ورفع في  عضديو الوضوء، ورجميو، فرفع في ساقيو، ثم 

وليس عند والسياق ألحمد ، . فذكره : إني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول : قال 
. البخاري ذكر السراويل والقميص وال غسل الوجو والرجمين 

أنو .  والبييقي أيضًا من طريق عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي ىالل بو ثم أخرجو مسمم
رأى أبا ىريرة يتوضأ فغسل وجيو ويديو حتى كاد يبمغ المنكبين، ثم غسل رجميو حتى رفع إلى 

ثم أخرجو ...، وابن أبي ىالل مختمط عند اإلمام أحمد، لكنو توبع الساقين، الحديث مثمو، 
أنو رقى إلى أبي ىريرة عمى :  عن نعيم بن عبد اهلل بو بمفظ أحمد من طريق فميح بن سميمان

إني سمعت   رسول اهلل : ظير المسجد، فوجده يتوضأ، فرفع في عضديو، ثم أقبل عمي فقال 
إال أنو ... " إن أمتي يوم القيامة ىم الغر المحجمون:" فذكره بمفظ : صمى اهلل عميو وسمم يقول 

من قول رسول اهلل " من استطاع أن يطيل غرتو فميفعل : " ال أدري قولو : فقال نعيم : زاد 
! صمى اهلل عميو وسمم أو من قول أبي ىريرة 

ن احتج بو الشيخان ففيو ضعف من قبل حفظو، فإن  : (األلباني)قمت و فميح بن سميمان وا 
قد شك ... " من استطاع: " كان قد حفظو، فقد دلنا عمى أن ىذه الجممة في آخر الحديث 

ولم أر ىذه " :الفتح "  وقد قال الحافظ في نعيم في كونيا من قولو صمى اهلل عميو وسمم،

                                                 
 . 63 ص 1 ، ج الوضوء آثار من المحجمون والغر الوضوء فضل باب، الصحيح البخاري ، : انظر  1
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الجممة في رواية أحد ممن روى ىذا الحديث من الصحابة وىم عشرة، وال ممن رواه عن أبي 
. ىريرة غير رواية نعيم ىذه، واهلل أعمم

 
 
 

وقد حكم غير واحد من الحفاظ عمى ىذه الجممة أنيا مدرجة في الحديث  : ... (األلباني)قمت
 (.1)... " ،كالمنذري وابن تيمية وابن القيم  من كالم أبي ىريرة

في ىذا الحديث أشار الشيخ إلى ضعف الزيادة الموجودة في الشطر األخير من الحديث  : قمت
وأما باقي الحديث من شطره األول فيو صحيح " .فمن استطاع منكم أن يطيل غرتو فميفعل: " 

( 2)(السمسمة الصحيحة  )ومخرج في 
وال بد من االطالع عمى أقوال أئمة النقد في ىذه المسألة ، ومقارنتيا بأقوال الشيخ ففييا وقفات 

! طويمة ؟
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الميث عن خالد عن :  قال ىذا الحديث أخرجو البخاري :قمت 

سعيد بن أبى ىالل عن نعيم المجمر قال رقيت مع أبى ىريرة عمى ظير المسجد ، فتوضأ فقال 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجمين : "يقول - صمى اهلل عميو وسمم - إني سمعت النبي 

( . 3)"من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرتو فميفعل
وليس عند البخاري ذكر السراويل والقميص وال غسل الوجو : "وعمق الشيخ األلباني قائال 

 " .والرجمين 
 لو كانت الطريق التي فييا  ذكر السراويل والقميص وغسل الوجو والرجمين عمى شرطو :قمت 

ليس عمى  (..فمن استطاع منكم  )لذكرىا ، ولكنيا ليست كذلك ، وفي المقابل لو كان لفظ 
 وال غرو أنو اتفق مع مسمم عمى إخراج !!! .فتأمل . لما أخرجو أيضا - أي معمواًل - شرطو 
..". ، فمن استطاع منكم ...إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجمين ، : " لفظ 

وحدثني ىارون بن سعيد األيمى حدثني ابن وىب أخبرني عمرو بن :  ، قال وأخرجو مسمم
الحارث عن سعيد بن أبى ىالل عن نعيم بن عبد اهلل أنو رأى أبا ىريرة يتوضأ فغسل وجيو 

سمـعت رسول : ويديو حتى كاد يبمغ المنكبين ، ثم غسل رجميو حتى رفع إلى الساقين ، ثم قال
                                                 

 ( .1030 )، حديث رقم . 109- 104 ص  3، ج السمسمة الضعيفة  : انظر 1

 .متفق عميو دون الزيادة : وقال الشيخ  . 335 ص 6ج  . 251 ص 1ج : انظر  2

 ، كثير ابن دار ، المختصر الصحيح الجامع، الجعفي  إسماعيل بن محمد عبداهلل أبو ،البخاري:  انظر  3
 الوضوء فضل بابم ، كتاب الوضوء ، 1987 - ىـ1407 ، 3، ط  البغا ديب مصطفى. د : تحقيق ، بيروت
  .63 ص 1، ج  الوضوء آثار من المحجمون والغر
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إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا محجمين من أثر الوضوء : " يقول - صمى اهلل عميو وسمم - اهلل 
( . 1)"، فمن استطاع منكم أن يطيل غرتو فميفعل 

: " يمحظ أنيما أخرجا لفظ أبي ىريرة  (البخاري ومسمم  )ثم إن الناظر في أحاديث الشيخين 
( . 2)وفيو الزيادة.." سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

ثم إن الدكتور حمزة المميباري قد ذكر أن من منيجية اإلمام مسمم في ترتيب أحاديث الباب 
–إن وجدت – الواحد، أنو يرتبيا من األصح ثم الصحيح ثم يختم الباب بما كان يوجد فيو عمة 

(3  . )
وىذا الحديث لم يشر اإلمام مسمم إلى شيء معمول فيو ، بل أخرج الحديث من طريقين شارك 

. البخاري في إحداىا
وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن حديث رواه مطمب بن زياد عن ليث عن طاوس عن أبي ىريرة 

أنتم الغر المحجمون من آثار الطيور، فمن :" أنو قال- صمى اهلل عميو وسمم - عن النبي 
، قال أبي إنما ىو ليث عن كعب عن أبي ىريرة عن النبي " استطاع منكم أن يطيل غرتو فميفعل

 . فمم يعمو باإلدراج: قمت - . صمى اهلل عميو وسمم - 
حديث أبي صالح عن أبي ىريرة وعن أبي التياح "فُسِئل عن  : (عممو)ثم إن الدارقطني ذكره في 

إنكم محشورون يوم : " عن أبي زرعة عن أبي ىريرة جميعا أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال 
، " القيامة محجمين من آثار الوضوء ، فأعرفكم بذلك ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرتو فميفعل 

.." يرويو شعبة واختمف عنو : فقال 
وقد أعّل أحاديث .فذكر االختالف عمى شعبة ، ولم يشر إلى الزيادة ولم يعمو باإلدراج :  قمت 

ولم أر ىذه الجممة في رواية أحد ممن : " ...وأما كالم الحافظ ابن حجر  . (1)كثيرة باإلدراج

                                                 
 ، النووي ، كتاب الطيارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ، ج شرح صحيح مسمم: انظر  1
وفيو .نحوه .  وأخرجو من طريق سميمان بن بالل حدثني عمارة بن غزية عن نعيم بو :قمت . 483-482 ص 3

 . (..فمن استطاع  )الزيادة 
المقررة عمى طالب  (مناىج المحدثين )ومما استفده من فضيمة الدكتور عبد الكريم الوريكات في مادة  :  قمت 2
، أنو كان لإلمام البخاري جممة أغراض من إيراد التعاليق والمتابعات في صحيحو ، وكان  (دكتوراه حديث  )

منيا أنو يشير إلى بعض الطرق المعمولة فيوردىا في المتابعات أو يعمقيا ، وذلك حتى ال يستدرك عميو مثل ىذه 
الذي أعمو الشيخ األلباني باإلدراج لم نجد لو متابعات عند اإلمام  (...فمن استطاع )وفي ىذا الحديث . الطريق 

!!   البخاري ، وقد ُيْفَيم من ىذا أنو يشير إلى صحة الحديث بأكممو مع الزيادة ، وأنيا ليست مدرجة 
-30ص  م ، 2003- ىـ 1418 ،1 ، دار ابن حزم ،بيروت ، ط عبقرية اإلمام مسممانظر ، المميباري ،  3

37. 
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( 2).."روى ىذا الحديث من الصحابة وىم عشرة وال ممن رواه عن أبي ىريرة غير رواية نعيم ىذه
! فكالمو غير دقيق .

 ، و أبي زرعة  لنعيم المجمر  (أبي صالح)متابعة ذكوان   (الحمية )فقد ذكر أبو نعيم في 
حدثنا عمي بن أحمد بن عمي المصيصي ، ثنا أيوب بن سميمان القطان ، بالمصيصة : فقال  

ثنا عمي بن زياد المتوني ، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا شعبة ، عن األعمش ، عن ذكوان أبي 
- وعن أبي التياح ، عن أبي زرعة عن أبي ىريرة جميعا أن النبي .  صالح عن أبي ىريرة 
إنكم محشورون يوم القيامة محجمين من آثار الوضوء ، فأعرفكم : " قال - صمى اهلل عميو وسمم 

، فمن استطاع منكم أن يطيل غرتو فميفعل ، فكان أبو ىريرة يتوضأ فيبمغ بالماء خمف " بذلك 
إني أحب أن تطول غرتي بالحمية يريد أن الغرة تبمغ حيث : المرفقين وخمف الكعبين ، ويقول 

غريب من حديث شعبة  لم نكتبو إال من حديث يحيى بن أبي بكير :قال أبو نعيم ".يبمغ الوضوء 
("3 . )

.  ، ذكره ولم يعمو باإلدراج أيضًا (4)(لإلحياء  )والعراقي في تخريجو : قمت 
ن احتج بو الشيخان ففيو ضعف من قبل حفظو : " وأما قول الشيخ األلباني  و فميح بن سميمان وا 

قد ... " من استطاع: "  ، فقد دلنا عمى أن ىذه الجممة في آخر الحديث فإن كان قد حفظو، 
ذا : " فقد أعّل الشيخ أحاديث بقولو " . شك نعيم في كونيا من قولو    صمى اهلل عميو وسمم  وا 

فكيف وقد ورد االحتمال من طريق َمن ِمثُمو ِمثل فميح بن سميمان " ورد االحتمال بطل االستدالل 
! والذي ضّعف بو الشيخ أحاديثو كما بينت!!الضعيف في حفظو 

فأدلة الشيخ التي استدل بيا مرجوحة بما بينت ، وعميو فالزيادة ليست مدرجة بل ىي صحيحة 
وال دليل في . ودعوى اإلدراج بحاجة إلى دليل . من حديث     رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم 

المنذري و ابن تيمية و  )ىذا الحديث عمى اإلدراج سوى ما نقمو الشيخ األلباني من نقول عن 
 . واهلل تعالى أعمم بالصواب . (ابن القيم و العسقالني 

                                                                                                                                            
 شارع ، الرياض طيبة دار عمل الدارقطني ،،  (ىـ385ت)الدارقطني ، أبو الحسن  عمي بن عمر :  انظر  1

 3 ، ج 95 ص 2ج  ، اهلل زين الرحمن محفوظ. د : وتخريج تحقيق ، م 1985 - ىـ 1405  ،1 ، ط عسير
  317 ص 10 ، ج128 ص 5 ، ج 57ص 

 . 236 ص 1 ، ج ، فتح الباريابن حجر : انظر  2
 العربي الكتاب دار،  األصفياء وطبقات األولياء حمية،  (ىـ218ت ) اهلل عبد بن أحمد نعيم أبو، األصبياني   3
ابن حجر ، التقريب ، : انظر .  ثقة بكير أبي بن ويحيى : قمت . 206 ص 7ج .ىـ 1405  ، 4 ، ط بيروت،

    .58 ص 2ج 

 في األسفار في األسفار حمل عن المغني،  (ىـ806ت  ) العراقي ، زين الدين عبد الرحيم بن الحسين ، 4
  .82 ص 1م ، ج 1995- ىـ 1415 ، 1 ، مكتبة دار طبرية ، ط األخبار من اإلحياء في ما تخريج
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. اضطراب السند والمتن : القسم الرابع 

رجل : [ومن كنت خصمو، خصمتو  ]ثالثة أنا خصميم يوم القيامة ، : قال اهلل تعالى: "حديث 
أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنو ، ورجل استأجر أجيرًا ، فاستوفى منو ، ولم 

". أجره (ولم يوفو : وفي رواية )يعطو 
و " شرح السنة " ، ومن طريقو البغوي في  (1)أخرجو البخاري. ضعيف : " قال الشيخ األلباني 

ابن ماجو وابن حبان وابن الجارود و الطحاوي و البييقي و أحمد و أبو يعمى و الطبراني من 
عن أبي  [عن أبيو  ]طرق عن يحيى بن سميم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد 

تفرد بو يحيى بن لم يروه عن المقبري إال إسماعيل ابن أمية ، : " وقال الطبراني. ىريرة مرفوعًا 
 ". (2)سميم 
، وقد كنت ذكرت شيئًا من أقواليم فيو تحت ىذا الحديث حين وىو مختمف فيو: (األلباني )قمت

ن مما حممني عمى ذلك ..، وممت ىناك إلى تضعيفو، " إرواء الغميل " كنت خرجتو قديمًا في  وا 
ما حدث -:" الطائفي : وىو- ؛ أني رأيتيم قد نقموا عن البخاري نفسو أنو قال في يحيى بن سميم 

وليس ىذا من رواية الحميدي عنو ، ال عند البخاري ". الحميدي عن يحيى بن سميم فيو صحيح 
ثم إنني ازددت ثقة بضعفو حين انتبيت الضطراب . ، وال في شيء من المصادر المتقدمة 

: يحيى في روايتو إسنادًا ومتنًا 

                                                 
 2 ، ج األجير أجر منع من إثم ، و باب 775 ص 2 ، ج حراً  باع من إثم باب ، الصحيحالبخاري ،: انظر   1

 آخر وجو من اإلجارة في وذكره، الحديث ىذا سوى موصوالً  البخاري في لو وليس: قال ابن حجر  .792ص 
  .418 ص 4الفتح، ج : انظر  " . عنو

 . يحمده لم كأنو،" شئ فيو حديثو إن واهلل :"أحمد متكمم فيو ، قال  (195ت)ويحيى بن سميم الطائفي : قمت  2
" بو يحتج وال،  حديثو ُيكتب ، بالحافظ يكن مل و الصدق محمو  شيخ: "  وقال أبو حاتم ." ثقة :" معين بنا وقال

 عن سميم بن وليحيى: " ، وقال ابن عدي " ليس بالقوي: " ، وذكره ابن حبان في الثقات ،وقال النسائي 
 بيا يتفرد وغرائب، فرادات إو، صالحة أحاديث،  مشايخو وسائر خثيم بن عمرو بن اهلل وعبيد أمية بن إسماعيل

 الحديث في ييم صدوق :"الساجي قال: "  ،وقال ابن حجر بو سأب ال صدوق وىو،  متقاربة وأحاديثو،  عنيم
 الدارقطني وقال،" عندىم بالحافظ ليس :"الحاكم أحمد أبو وقال، "  عمر بن اهلل عبيد رواىا أحاديث في واخطأ،
 سميم بن يحيى عن الحميدي حدث ما:" ناقع بن عبدالرحمن ترجمة في تاريخو في البخاري وقال ،"الحفظ سئ:"

 7 ، ج  الثقات ، ابن حبان ،156 ص 9 ، ج الجرح والتعديلابن أبي حاتم ،  : انظر ترجمتو." صحيح فيو
 ، ج  التيذيب ، ابن حجر ،220 ص 7 ، ج  الكامل ، ابن عدي ،249، ص الضعفاء  ، النسائي ، 615ص 
 . 591 ص 2ج : انظر " . الحفظ سيء صدوق : " (التقريب)وقال في  .198 ص 11
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عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي -... كما تقدم -  ؛ فرواه الجماعة أما اإلسناد- أ 
. ىريرة 

أخرجو ابن الجارود، و البييقي .عن سعيد عن أبيو عن أبي ىريرة :... وقال أبو جعفر النفيمي
". والمحفوظ قول الجماعة : " أنو قال"  الفتح " ونقل عنو الحافظ في . في رواية

عبد اهلل بن  ): وىو- لم أطمئن ليذا الحكم لضعف الطائفي ، وثقة النفيمي  : (األلباني)قمت
" ، بل ىو فوق الثقة ، فقد بالغوا في الثناء عميو وعمى حفظو، فقال الذىبي في  -(محمد 

ىو من : وقال ابن وارة. ما رأيت أحفظ منو، وكان أحمد يعظمو : قال أبو داود":" الكاشف 
". ثقة حافظ ": " التقريب " وقال الحافظ في ". أركان الدين 

فمن الواضح جدًا أنو إذا دار األمر بين توىيم الثقة المختمف فيو ، وتوىيم الثقة : (األلباني)فأقول 
الحافظ المتفق عمى توثيقو ؛ فإن مما ال مرية فيو أن توىيم األول منيما ىو الصواب ، وال سيما 

صدوق سيئ ":" تقريبو " إذا كان الراجح أنو ضعيف من قبل حفظو ؛ ولذلك قال الحافظ في 
بل . ىذا ال يستقيم أبدًا ! فكيف يصح توىيم جبل الحفظ، وشيخو سيئ الحفظ ؟". الحفظ 

فحفظو عنو أبو جعفر " عن أبيو : " إن الشيخ كان تارة يذكر في اإلسناد: الصواب أن يقال
: ويؤيد ىذا ما يأتي. النفيمي ، وتارة ال يذكره فحفظو الجماعة، وكل حدث بما سمع 

 :  ، فقد اضطرب في حرفين منوأما المتن- ب 
وقال . ، وىو رواية البخاري في الموضعين عن شيخين لو عنو "لم يعطو : " فقال مرة: األول

". ولم يوفو : " اآلخرون
كل حفظ ما : ىذا ىو المحفوظ ؛ ألنو رواية الجماعة ، ويوىم شيخا البخاري ، أم يقال: فيل يقال

نما ىذا ىو الذي كان يضطرب في لفطو ، فيقول ىذا مرة ، وىذا مرة  نعم . سمع من الطائفي، وا 
: ويؤيده األمر اآلتي، وىو. فدعني عن بنيات الطريق ... فيذا ىو الحق ما بو خفاء . 

، وىي في رواية ابن "ومن كنت خصمو ؛ خصمتو : " لم يذكر البخاري وأحمد زيادة: اآلخر
وىي . حبان، وابن الجارود، وابن ماجو، و البييقي، وأبي يعمى، والطبراني، والبغوي في رواية لو 

.  ، أخرجوىا من طرق عن الطائفي "الفتح " عند ابن خزيمة أيضًا ، كما ذكر الحافظ في 
ىناك اضطراب في جممة أخرى، وىي أن الحديث عند الجماعة حديث : ثم استدركت فقمت

لكن ىذا القول لم يثبت عند ابن حبان ، و ابن ماجو ، وأبي يعمى ، ". قال اهلل : " قدسي
ثالثة أنا خصميم يوم القيامة، ومن : قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم:" والطبراني ، فقالوا

و . فجعموه حديثًا نبويًا، وىذا أقرب عندي من حيث التعبير، وأسموب الكالم. الحديث... " كنت
 .(1).. اهلل أعمم 

                                                 
( . 6763) ، حديث رقم 589 ص 14 ، ج السمسمة الضعيفة: انظر  1
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يوسف بن محمد بن سابق وىشام بن عمار )فقد رواه الجماعة  : أما بالنسبة لإلسناد: قمت 
سحق ونعيم بن حماد  كميم عن يحيى  (والييثم بن جناد ومحمد بن حاتم وبشر بن مرحوم وا 

 . (أبيو)بن سميم دون زيادة 
وعميو فإن موضوع العمل ىو أحاديث الثقات ، وأبو جعفر النفيمي منيم ، فمماذا ال نقول أنو 

عمى  (األكثرية )وىم في ذكر ىذه الزيادة ، ألن من أدلة الترجيح عند النقاد تقديم رواية 
المنفرد ، فإجماعيم عمى ىذه الرواية تدل عمى وىمو ، ويدل عمى أنو ىو المحفوظ كما ذكر 

إن الشيخ كان تارة : بل الصواب أن يقال: " وأما قول الشيخ األلباني  .(1)الحافظ ابن حجر
فحفظو عنو أبو جعفر النفيمي ، وتارة ال يذكره فحفظو الجماعة، " عن أبيو : " يذكر في اإلسناد

 " . وكل حدث بما سمع
بيذه الزيادة وال متابع لو  (النفيمي– الثقة )كيف يصح ىذا القول من الشيخ وقد انفرد: قمت 

! عمييا 
ثم إن الشيخ األلباني في مثل ىذه الحالة كان ُيِعّل اإلسناد بأنو زيادة ثقة عارية من القرائن ، 

فكون النفيمي ثقة حافظ ال يعفيو من الوقوع في الوىم ، فاألحرى أن نقول أنو سمك فيو 
فال تقوى زيادتو عمى .وذلك ألن سعيد المقبري مشيور بالرواية عن أبيو ( أبيو)فزاد  (2)الجادة

وبذلك يظير لنا صحة إخراج البخاري ليذا الحديث دون إخراج اإلسناد  !!رد زيادة الجماعة 
. (أبيو)الذي فيو زيادة لفظ 

:  وأما بالنسبة لالضطراب في المتن 
:  فقد ذكر الشيخ األلباني أن الدليل عمى تضعيف رواية الطائفي أنو اضطرب في متن الحديث 

وقال . ، وىو رواية البخاري في الموضعين عن شيخين لو عنو "لم يعطو : " قال مرة: األول
". ولم يوفو : " اآلخرون
"  ومن كنت خصمو ؛ خصمتو : " لم يذكر البخاري وأحمد زيادة: الثاني 
لكن ىذا القول لم يثبت عند ". قال اهلل : " وىو أن الحديث عند الجماعة حديث قدسي: الثالث 

: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم:" ابن حبان ، و ابن ماجو ، وأبي يعمى ، والطبراني ، فقالوا
وىذا :"فجعموه حديثًا نبويًا ، فقال األلباني . الحديث... " ثالثة أنا خصميم يوم القيامة، ومن كنت

. " أقرب عندي من حيث التعبير، وأسموب الكالم
                                                 

  .418 ص 4 ج فتح الباري ،ابن حجر ، : انظر  1

العدول عن  أنو (سموك الجادة وأثره في عمل الحديث)وقد ذكر الدكتور ياسر الشمالي في بحثو : قمت  2
،  السياق المحفوظ إلى سياق آخر مشيور سيل الحفظ يسبق المسان إليو ، ويشترك السندان في راو أو أكثر

خطأ الراوي في ذكر السند حيث يستبدل السياق المحفوظ الذي دلت القرائن عمى :"والعدول عن السياق يعني 
 .صحتو بسياق أخر يكثر استعمالو والرواية بو ، وىو يدل عمى وىم الثقة أو سوء حفظ الراوي 
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الظاىر من رواية البخاري والجماعة أن ىناك اختالفًا واضحًا في بعض ألفاظ المتن كما :قمت 
ذكر الشيخ األلباني  

ولكن ىذا االختالف ال يضر وال يقدح في الحديث  وذلك ألن المعنى متفق وليس ىناك اختالف 
اختالف ألفاظ الرواية يدل عمى أنيم : " ، يقول ابن رجب  (1)قادح ، ثم إن مخرج الحديث واحد

ال لكان الرواة قد رووا  كانوا يروون الحديث بالمعنى ، وال يراعون المفظ ، إذ المعنى واحد ، وا 
الحديث الواحد بألفاظ مختمفة متناقضة ، وال يظن ذلك بيم مع عمميم وفقييم وعدالتيم وورعيم 

("2 . )
وأنو أقرب عنده من حيث التعبير، ذكر الشيخ األلباني ، أن ىذا الحديث ليس قدسيًا ، : قمت 

. وأسموب الكالم حديثًا نبويًا 
البخاري وأحمد وابن الجارود وأبو يعمى وابن حبان و  (قال اهلل تعالى  )رواه بمفظ : قمت 

ذكر بعده  (التي قدميا الشيخ األلباني  )الطحاوي ، حتى أن البييقي لما ساقو من طريق النفيمي 
بألفاظو ولكن دون ( 3)أن النفيمي روى الحديث كما رواه ىشام ابن عمار عن يحيى بن سميم

. فتأمل  !(أبيو)الزيادة التي في اإلسناد
لم يصب في تضعيف ىذا الحديث - غفر اهلل تعالى لو - وأخيرًا ؛ فإن الشيخ األلباني

فإن تخطئة اإلمام البخاري أو أحد : " وال غرو أنو كان يقول دائمًا . باضطراب سنده ومتنو 
. (4)"رواتــو الثقات ليس باألمر اليين 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
إذا اتحد مخرج الحديث وتقاربت ألفاظو ،فالغالب حينئذ عمى الظن أنو حديث واحد وقع : " يقول العالئي  1

العالئي : انظر " . االختالف عمى بعض الرواة ،ال سيما إذا كان في سياقو واقعة تبعد أن يتعدد مثميا في الوقوع
 ، 1 ، دار ابن الجوزي ، السعودية ، ط نظم الفرائد لما تضمنو حديث ذي اليدين من الفوائد،  (ىـ763ت)، 

 . 112ىـ ، ص 1416بدر البدر ، :تحقيق
 .بتصرف يسير  .188 ص 5 ، ج البخاري صحيح شرح الباري فتح،  (ىـ795ت)ابن رجب الحنبمي : انظر  2

 . 14 ص 6، ج ، السنن الكبرى البييقي : انظر  3
  .326 ص 5 ، ج السمسمة الصحيحة: انظر  4
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الخاتمة 
:  وفي نياية ىذا البحث توصمت إلى نتائج ميمة ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار  

. أن كتاب البخاري قد تمقتو األمة بالقبول  -1
: " أن األحاديث المتكمم عمييا قد أحسن في وصفيا الحافظ ابن حجر في قولو  -2

ليست كميا قادحة، بل أكثرىا الجواب عنو ظاىر والقدح فيو ُمنَدفع ، وبعضيا 
  .الجواب عنو تعّسفعنو محتمل، واليسير منو في  الجواب

األحاديث التي انتقضيا الشيخ األلباني في صحيح البخاري لم يكن الصواب معو  -3
وحجة .فالجواب عنيا كان ظاىرًا .فييا ، كما ظير من مناقشة أدلة الشيخ وحججو 

. اإلمام البخاري دامغة 
بل كان . لم أجد حديثًا واحدًا مما انتقضو الشيخ األلباني ، كان الجواب عنو تعسفًا  -4

الجواب واضحًا أحيانًا ، وأحيانًا أخرى ُيفيم من خالل معرفة أغراض البخاري في 
 .وضع أحاديث كتابو 
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أن الشيخ األلباني ال يصنف في جية أصحاب الشبيات واألباطيل والمرجفين، بل  -5
ىو عالم جميل حاول الدفاع عن الستة النبوية وتنقيتيا مما ليس منيا ،محاواًل 

استخدام قرائن الترجيح مستأنسًا بأقوال من سبقو من أئمة النقد والتعميل ،  فإن أخطأ 
ن أصاب فمو أجران  . فمو األجر إن شاء اهلل تعالى ؛ وا 

: كان لمبخاري منيجًا واضحًا في الرواية عن الضعفاء  -6
. فميس كل حديث الضعيف ضعيٌف .فإما أن ينتقي من حديثيم  -
ما أن يذكره لعدم وجود غيره في الباب  - وال يكون في األحكام والعقائد ؛ بل في .وا 

 .الرقاق والفضائل 
ما أن يخرج لو في المتابعات ؛ إلثبات سماع أو بيان زيادة أو نقص في  -  )وا 

 .(اإلسناد أو في المتن
واهلل تعالى أسأل ، أن يجعمنا ممن يذبون عن سنة نبييم ما ُألِصق بيا وليس منيا أو ُنقِّص منيا 

. وىو فييا
الذين حاولوا الدفاع عن السنة  (األحياء منيم واألموات )وأسألو سبحانو أن يغفر لعممائنا األجالء 

.  من الشبيات واألباطيل التي ألصقت بيا من خالل أقالم الحاقدين والمارقين والرافضة 
محمد حمدي أبو عبدة .د: وكتب 
 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين 

 
 

ممحق  
 (السمسمة الضعيفة  )ىذا ممحق يظير فيو األحاديث التي ذكرىا الشيخ األلباني في كتابو 
. وغمز فييا ببعض الرواة أو بعض المتون 

 104ص3من استطاع منكم أن يطيل غرتو ج ....(1030 )الضعيفة حديث رقم  .1
لما نزل عميو الوحي يريد أن يمقي بنفسو ...(1052)الضعيفة حديث رقم  .2

 162ص3ج
 463ص3إن العبد ليتكمم بالكممة ج..(1299)الضعيفة حديث رقم .3
 376 ص 7إذا أعتق الرجل أمتو ج...(3364)الضعيفة حديث رقم .4
 236ص9كان لو فرس الظرب ج..(4226)الضعيفة حديث رقم .5
 385ص10إن ىاتين الصالتين ج (4835)الضعيفة حديث رقم .6
 396ص10قضى في ابن المالعنة ج (4839)الضعيفة حديث رقم .7
 756ص10نعم وأبيك لتنبأن ج(4992)الضعيفة حديث رقم .8
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 63ص11ال يسبغ عبد الوضوء ج (5036)الضعيفة حديث رقم .9
 589ص14ثالثة أنا خصميم ج(6763)الضعيفة حديث رقم-10
 1031ص14بينما أنا قائم خرج رجل ىمل النعم ج(6945)الضعيفة حديث رقم-11

 1037ص14إذا وسد األمر فانتظر الساعة ج(6947)الضعيفة حديث رقم- 12    
 1041ص14إن كان عندك ماء بات في شنة ج(6949)الضعيفة حديث رقم- 13    
 1042ص14أن رجال من أىل الجنة استأذن ربو ج(6950)الضعيفة حديث رقم- 14    
 1056-1055ص14ال عقوبة فوق عشر ضربات ج (6959)الضعيفة حديث رقم- 15    
 .
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